
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: 

GENEL BİLGİ :  Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı 

ekonomi ile mücadelede  etkinliğin artırılması amacıyla; vergi dairelerine verilmesi gereken 

“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet 

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

verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

Genel Tebliği Resmi Gazetenin 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayısında yayımlanmıştır. 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ : 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 veri lmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin 

birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları 

toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur. 

YETKİ :  Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda 

zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, 

istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya  birlikte tespit 

etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı müştereken yetkilidir.  

ELEKTRONİK ORTAMDA BEYAN ZORUNLULUĞU :  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi 

ve 5510 sayılı Kanunun 86’ ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak muhtasar beyanname ile 

aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygun görülmüş ve bu çerçevede; 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’ nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 

verdiği yetkiye 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. 

BEYANNAME VERME SÜRELERİ :  

Aylık verilen muhtasar beyannameler ile ilgili beyan süresi : Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi 

yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar 

ile bunlardan kestikleri vergiler ile 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 elektronik ortamda ertesi ayın 

23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine göndermek zorundadırlar. 

Üçer aylık verilen muhtasar beyannameler ile ilgili beyan süresi :  Tebliğin yürürlüğe girdiği 

1/1/2018 tarihine kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi 

çalıştıran mükelleflere, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99’uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları 

hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamları ile prim ödeme gün sayılarının 

bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler 

halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu kapsamdaki 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 karlar 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. 

Diğer taraftan, Muhtasar Beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi 

çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar 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. 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ : 

193 sayılı Kanunun 98/A maddesiyle verilen yetkiye istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; 

 Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları 

ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergile ri 

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 mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgahının ve gerçek kişiler dışında 

kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, 

yer vergi dairesidir. 

Diğer taraftan, 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 yer vergi dairesi olarak belirlenmiştir.  

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ : 

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Bizzat Mükelleflerce/İşverenlerce 

Gönderilmesi: 

       30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemelere göre beyannamelerini 

elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler ile Kurumlar 

vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu 

bulunanlar/işverenler ve vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte  5510 sayılı Kanun 

uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu 

bulunan işverenler elektronik ortamda kendileri gönderebilecektir. 

 Diğer taraftan, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda 

gönderilebilmesi için 340 No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde belirtilen ve beyannamelerini kendileri 

tarafından gönderilme imkanı verilen mükellefler/işverenler ile Kurumlar vergisi mükellefiyeti 

olmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunan mükellefler/işverenler 340 Sıra No.lu 



V.U.K. Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Ortamda Beyanname Gönderme Talep Formu”nu, vergi 

kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler ise 18 Şubat 2017 

tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

 Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesinden önce kendileri tarafından elektronik ortamda 

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

kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini 

gönderebileceklerdir. Yukarıda belirtilen ve daha önce kullanıcı kodu, parola ve şifre almayan ve 

beyannamelerini kendileri göndermek isteyenlerin talepleri üzerine; yetkili vergi daireleri 

beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre 

verilecektir. 

 Vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmamakla birlikte  5510 sayılı Kanun uyarınca 

çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan 

işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler 

vasıtasıyla göndermek istemeleri halinde; ilk beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt 

işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yine, 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 gönderebileceklerdir. 

2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Aracılık Yetkisi Verilmiş 

Gerçek ve Tüzel Kişilerce Gönderilebilmesi : 

213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5510 

sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden; 

a) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda 

vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi 

bulunan meslek mensuplarının müşterilerine ait, 

b) Gelir Vergi Kanununun 46’ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 

alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan meslek odalarının üyelerine ait, 

c) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre 

kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin işletme hesabı esasına göre defter tutan 

üyelerine ait, 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüş 

olup, bu çerçevede elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi talep edenlerin; 

a) Meslek mensuplarının 340 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik 

Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu, 

b) Gelir Vergisi Kanununun 46’ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 

alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan meslek odalarının 1 Sıra No.lu Muhtasar 



ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekindeki  “Basit Usulde Vergilendirilen 

Mükelleflerin Beyannamelerinin elektronik ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep 

Formu”nu, 

c) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek 

odalarının ve birliklerinin 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 

ekindeki “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin 

Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu 

Doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 340 Sıra No.lu V.U.K. Genel 

Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre 

verileceği, 1 sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve 

tüzel kişilerin ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmaya devam edecekleri ifade 

edilmiştir. 

3. Aracılık Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Bilgi Girişi : 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesine aracılık yetkisi bulunan; 

a) Meslek mensuplarının, müşterileriyle 340 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ekinde yer alan 

“Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık 

Sözleşmesini”, 

b) Gelir Vergisi Kanununun 46’ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 

alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan meslek odalarının ve birliklerinin 1 Sıra 

No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekindeki “Elektronik 

Beyanname Aracılık Sözleşmesi (Basit usulde vergilendirilen mükellefler için)”ni, 

c) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek 

odalarının ve birliklerinin 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 

ekindeki “Elektronik  Beyanname Aracılık Sözleşmesi (İşletme hesabı esasına göre 

vergilendirilen mükellefler için)” ni, 

düzenlemeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan;  Meslek mensupları, meslek odaları ve birlikleri, Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte  herhangi bir çalışanı bulunmayan 

müşterilerinin/üyelerinin beyannamesini mevcut sözleşme hükümlerine göre (yeni bir sözleşme 

düzenlemeden) elektronik ortamda göndermeye devam edebilecekleri ve yine; aracılık yetkisi almış 

meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş olan “Elektronik Beyanname Aracılık  ve 

Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine” ait bilgilerin meslek 

mensupları tarafından; meslek odaları ve birlikleri ile  üyeleri arasında düzenlenmiş olan elektronik 

beyanname aracılık sözleşmesine ait bilgilerin ise meslek odaları ve birlikleri tarafından bu 

sözleşmelerin düzenlendiği  tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde internet vergi dairesine 

(https:/intvrg.gib.gov.tr/) bilgi girişinin yapılmasının  gerekli olduğu ve sözleşmelere ilişkin bilgi 

girişi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda 

gönderilmesine izin verilmeyeceği belirtilmiştir.  

 



 

CEZA UYGULAMASI VE DİĞER HÜKÜMLER : 

1. Ceza Uygulaması : 

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

kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ilgili 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. 

2. Diğer Hususlar  : 

a) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kağıt ortamında verilemeyecektir. 

b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 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  1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan “Vergi Kimlik 

Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i 

elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu kapsamda; Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 

Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu V.U.K. 

Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliğinin yayımı tarihini (18 Şubat 2017)  izleyen ayın sonuna (31 Mart 2017) 

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

gönderilecektir. 

c) 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin 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 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kurum tarafından verilmiş olan 

şifre ile gönderemeyeceklerdir. 

 

 

18 Şubat 2017 Tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine erişmek için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etonet.org.tr/etonet/download/ResmiGazete29983.pdf
http://www.etonet.org.tr/etonet/download/ResmiGazete29983.pdf

