
SMMM DR GULSUM OKSUZOMER YILMAZ 

MUHTASAR AYLIK PRIM HIZMET 

BEYANNAMESI 



Muhtasar APHB 

 

YASAL DAYANAK  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A 
maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü 
fıkrası   

 

AMACI  Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması  

Gönüllü uyumun teşvik edilmesi   

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması   

 Bürokrasinin azaltılması  



KAPSAMA GİRENLER  

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi 
kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar    

 

Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar  



MUHTASAR VE PRİM HİZMET 

BEYANNAMESİNİN TANIMI 

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 verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin 
birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının 
sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün 
sayılarının bildirilmesine mahsustur. 



MUHTASAR VE PRİM HİZMET 

BEYANNAMESİNİN VERİLME ŞEKLİ  

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü 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 zorunludur 



MUHTASAR VE PRİM HİZMET 

BEYANNAMESİ NE ZAMAN VE NEREYE 

VERİLECEK  
5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas 
kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet 
beyannamesi en geç ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar 

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki 
çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve 
hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 
en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 
23.59’a kadar,   

yetkili vergi dairesine verilecektir.  



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hangi 

Vergi Dairesine verilecektir?  

 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi 
dairesi 1 Seri Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
tebliğine göre ; 

 a. Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü 
bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri 
kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergi ödeme veya 
tahakkukun yapıldığı, 

 



b. 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 

* Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi, işyerinin 
bulunduğu yer vergi dairesidir. 

 



c. Birden fazla vergi dairesinde gelir 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 dairesidir. 

 



Buna göre birden fazla şubesi olan ve bu 

şubelerde sigortalı çalıştıran mükellefler 

a. Şubelerdeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı 
olduğu vergi dairesine,  

b. Şubenin ücretleri şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu 
yer vergi dairesine (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası 
belirtilerek) muhtasar ve prim hizmet beyannamesini verilecektir. 

 Ayrıca 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                                        
   Başkanlığına beyan edilecektir. 

 



Basit Usul Mükellefler, Apartman Yönetimleri vb. Vergi 

Kesintisi Yapmayanlardan Çalışanları İçin Sigorta 

Bildirimi Yapacaklar 

vergi kesintisi yapmayan işverenler, çalışanları için yapacakları 
prim ve hizmet bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına yapacaktır.  

Bu işverenlerin varsa gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi 
dairesine, yoksa adres itibariyle yetki alanına girdikleri vergi 
dairesine başvurarak 0003 gelir stopaj mükellefiyet açtırmaları 
gerekmektedir.  

Bildirimlerini kendileri göndermek isteyenler vergi dairesinden 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu-parola-
şifresi talep ederek Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi 
aracılığıyla beyannamelerini bizzat gönderebilirler.  
 
 



ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU 

İŞLER  

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm 
sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, 
sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi işlemlerin gerçekleşmiş 
olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.  



MUH APHB DÜZENLENMESI 



Muhtasar aphb 



Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi; 

Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK 
Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.  

1. Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi 
Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır. 

 1.1. İdari Bilgiler İdari Bilgiler bölümünde Vergi Dairesi, Dönem Tipi, 
Ay, Yıl alanları bulunur. İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık 
seçilmek zorundadır. Üç aylık dönem tipi seçilmesi durumunda SGK 
Bilgileri kulakçığı doldurulamaz. Gelir stopaj mükellefiyeti üç aylık 
iken işçi çalıştırılmaya başlanması durumunda, çalışanların aylık 
prim ve hizmet bilgilerinin bildirilebilmesi için mükellefiyetin aylığa 
çevrilmesi gerekmektedir.  



Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi; 

1.2. Şube No Vergi dairesinde şube açılış işlemleri sırasında sicil 
bölümünce şube için verilen kod numarası yazılmalıdır. Şube 
kodu bilinmiyorsa, internet vergi dairesinden sorgulanabilir.  

1.3. Vergi Sorumlusu Bölümü “Vergi Sorumlusunun” bilgilerinin 
bulunduğu bölüm, vergi sorumlusunun Vergi Kimlik Numarası 
(T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı 
(Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat 
Telefon No alanlarından oluşmaktadır 

 



Muhtasar kısmı 



Tevkifata tabi ödemeler 



Tevkifata tabi ödemeler devam 



Vergi Bildirimi 



Muhtasar aphb /sgk kısmı 



2. SGK Bildirimleri Bölümü: 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri 
işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, çalışan 
sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerinin gösterileceği 
bölümdür.  



SGK Bildirimleri Bölümü 

SGK Bildirimleri kulakçığı,  

Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli) ve  

SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) 
tabloları olarak 2 bölümden oluşmaktadır.  

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyeri için - İşkolu Kodu - 
Yeni / Eski Ünite Kodu - İşyeri Sıra Numarası - İl Kodu - İlçe Kodu - 
Kontrol Numarası - varsa "Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren 
Numarası (Alt İşveren(Aracı) Numarası) içeren eden bir sicil 
numarası verilir.  

 



SGK Bildirimleri Bölümü 



2.1. Sigortalı Çalışan Bilgileri 

(Kapsar Nitelikli) Tablosu: 

Bu bölüm tüm çalışanlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde 
düzenlenecektir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bir 
dönem için ilk defa verileceği zaman SGK Bildirimleri bölümünde 
sadece bu tablo doldurulacaktır. Bu tabloda yer alan bilgiler her 
zaman çalışanlara ait bilgilerin son geçerli durumunu yansıtacak 
şekilde düzenlenecektir.  



Sgk bildirimleri 1 



Sgk bildirimleri 2 



Sgk bildirimleri 3 



Sgk bildirimleri 4 



Sgk bildirimleri 5 



Sgk bildirimleri 6 



Sgk bildirimleri 7 



4.2. SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki 

Beyannameden Farklar) Tablosu: 

Bu tablo sadece düzeltme beyannamelerinde doldurulabilir. 
Beyanname belirli bir dönem için ilk defa verileceği zaman “SGK 
Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tablosu 
boş bırakılacaktır.  



Bir döneme ilişkin sgk bildirimlerinin 

ilk defa verilmesi  Örnek:  

Mükellef A, Haziran/2016 dönemi muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinde bir işyerine ilişkin 3 çalışan beyan etmiştir. 



örnek 



5. Düzenleme Bilgileri : 

Düzenleme Bilgileri kulakçığı vergi sorumlusuna ve beyannameyi 
düzenleyene ait bilgilerin girildiği iki bölümden oluşur. 



Düzenleme bilgileri 



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 3. 

Versiyonuna İlişkin Not: (01.10.2017 Tarihinde 

Yapılan Değişiklik) 

Kırşehir ilinde uygulanmakta olan muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinde, düzeltme beyannamelerinin verilmesi 
sırasında zorluklar yaşanıldığı görüldüğünden, sigortalı çalışanlara 
ilişkin bilgilerin yer aldığı SGK Bildirimleri eki değiştirilerek tek 
tabloya indirilmiştir.  

Oluşturulan tabloda, bir ay için ilk kez verilecek beyannamede, 
işyerinde çalışan tüm sigortalılara ilişkin bilgilerin tabloya 
yazılması gerekmektedir.  



Örneğin; 

işyerine bağlı 3 çalışan olduğu durumda verilmesi gereken ilk 
beyanname ilgili kısmı aşağıdaki şekilde olacaktır. 





Örnek devam 

Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde ise, tabloya 
sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen 
bilgiler girilecektir.  

Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de aynı 
şekilde yer alması istenilen bilgilerin tabloya tekrar yazılmasına 
gerek bulunmamaktadır. 

 Örnek olarak ilk beyannamede beyan edilen 222222222 SSK sicil 
numaralı çalışana ilişkin olarak belge ve kanun türünde düzeltme 
yapılmasının gerektiği durumlarda düzeltme beyannamesi 
verilirken ilgili tablo aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır: 



Örnek düzeltme 



Düzeltmeye ilişkin açıklama 

İlk beyannamede diğer çalışanlara ilişkin sigortalı çalışan bilgileri 
beyan edilmiş olduğundan, düzeltme beyannamesinde tablonun 
üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki 
beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı 
çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik 
ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” ifadesinin 
kabul edildiğini gösteren kutucuğun işaretlenmesi zorunludur.  

Eylül ayı içinde ilişik kesme amacıyla verilen muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi varsa, bu beyanname için 23 Ekime kadar 
verilmesi gereken düzeltme beyannamesinin de 3. Versiyon ile 
gönderilmesi gerekecektir. 



Ekler 1 



Ekler 2  



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yetkili vergi dairesine 
(Çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin 
beyan edileceği vergi dairesi) gönderilmesi  

Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna aktarılması ve sistem tarafından ön kontrollerin yapılması  

MUHTASAR VE PRİM HİZMET 

BEYANNAMESİNİN VERİLME AŞAMALARI  



Hata tespit edilmesi 
halinde hatanın elektronik 
ortamda bildirilmesi 

Hata içermediği sistem tarafından 
saptanması halinde onay verilmesinin 
istenmesi  

Düzeltme yapmaksızın hata 
tespit edilmeyen 
tahakkuklara esas bilgilerin 
onaylanması  Hatalar düzeltildikten sonra 

beyannamenin gönderilmesi  

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN 

VERİLME AŞAMALARI 



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.  

Her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü seçilerek 
verilen beyannamedeki  prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı 
tahakkuk fişleri oluşturulacaktır.  

Beyanname verilirken beyannamenin verilme amacına uygun olan tahakkuk 
nedeni seçilecektir. Örnek: Yasal süresinde verilen beyanname ise tahakkuk 
nedeni olarak yasal süresinde verilme seçilecektir.  

MUHTASAR VE PRİM HİZMET 

BEYANNAMESİNİN VERİLME USULÜ  



MUHTASAR VE PRİM HİZMET 

BEYANNAMESİNİN VERİLME USULÜ  

ÖRNEK: Ocak/2018 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; 

*6 sigortalı 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun türü,  

•1 sigortalı 2 nolu belge türü,  

•4 sigortalı 1 nolu belge türü ve 06111 sayılı kanun türü,    

sigortalı bazında aynı beyannamede asıl seçeneği  belirtilerek 
bildirilecektir.  



MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN 

YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLMESİ  

Yasal süresi dışında verilen beyannamenin yetkili vergi dairesine 
(Çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi 
kesintisinin beyan edileceği vergi dairesi)  elektronik ortamda 
gönderilmesi  

Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmete ilişkin aktarılan 
bilgilerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik 
Merkezince incelenmesi  

1. İşleme alınması uygunsa tahakkukun oluşturulması  

2. Uygun olmaması halinde tahakkuk oluşturulmaması  



Kurumca belirlenen belgelerle(Örneğin toplu iş sözleşmesinin onaylı nüshası) 
birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 
güvenlik merkezine müracaat edilmesi  

Sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi tarafından 
beyannamenin gönderilebilmesi için tanımlama işleminin yapılması  

Beyannamenin yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi  

1. Sonuç : İşleme alınması uygunsa tahakkukun 
oluşturulması  

2. Sonuç : Uygun olmaması halinde tahakkuk 
oluşturulmaması  

YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMİŞ GİBİ KABUL EDİLEN 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ  



MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN 

DÜZELTME BEYANNAMESİ  

Kanuni süresi içerisinde veya 
kanuni süresinden sonra verilen 
beyannamenin hatalı ve/veya 
eksik olduğu hallerde, süresinde 
veya süresi geçtikten sonra bu 
hata ve/veya eksiklikleri düzeltici 
mahiyette elektronik ortamda 
yeni bir beyanname verilmesi 
mümkündür.  

Daha önce verilmiş bulunan 
Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi veya 
beyannamelerindeki hata ve/veya 
eksikliklere ilişkin verilecek 
düzeltme beyannamelerinin, söz 
konusu dönemlere münhasır 
olarak verilen beyannamelerde 
yer alan bilgileri de kapsaması 
gerekmekteydi.01.10.2017 
değişti.  



İDARİ PARA CEZALARI  
 *Aylık prim ve hizmet belgesine şekil ve içerik bakımından 
cezalar uygulanmakta iken muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesine uygulanan cezalar Kurumun prim kaybının ve 
sigortalıların sosyal güvenlik haklarının kaybının önlenmesi 
amacıyla verilmektedir. 

*Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin 5510 
sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 
sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal 
güvenlik merkezi tarafından ceza kesilecektir. 

 *Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri sigortalı bazında tek 
beyanname ile bildirildiğinden, oluşan ilk tahakkuktan sonra 
verilen beyannameler ek niteliğinde olacak ve ceza buna göre 
uygulanacaktır.   

  



İDARİ PARA CEZALARI  

 Örnek: Alper beye  ait (B) işyerinde, 2018/Ekim ayına ait 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tüm sigorta kollarına 
tabi olarak çalışan 3 adet sigortalıya bildirimin yasal süresinde 
yapılmasına karşın; sosyal güvenlik destek prime tabi olarak 
çalışan 8 adet sigortalıya ait bildiriminin 24/11/2018 tarihinde 
yapılması, halinde, 8 adet sigortalıya ait bildirime ilişkin 
beyanname ek nitelikte olacağından sigortalı başına aylık asgari 
ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.  



VKN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ 

SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİ   

  •Aynı işverene ait tüm işyerleri için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 
gönderilebilmesi bakımından işverenin vergi kimlik numarası altında Sosyal 
Güvenlik Kurumunda kayıtlı olan tüm işyerlerinin beyannamede yer alması 
gerekmektedir. 

• Bu bakımdan mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum 
işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak 
üzere Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil 
Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi elektronik ortamda gönderme 
zorunluluğu getirilmiştir.  

• Bildirim ise “yapılan değişiklik sonucunda 31/3/2017 tarihine kadar 
gönderilmesi gereken “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” (Ek-8)’in gönderilme 
süresi 2/5/2017 tarihine kadar uzatılmıştır ve internet vergi dairesi üzerinden 
(https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda yapılacaktır.  

•Kanun kapsamından çıkmış işyerleri için eşleştirme yapılmayacaktır.  



MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU  
*Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter 
ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun 
olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin 
Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde 
işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluk söz 
konusudur.  

*Sorumluluk için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya  yazılı 
tutanak yoluyla, bilgilerin ise  mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi 
yollarla meslek mensuplarına intikali gerekmektedir.  

*İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan 
veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere 
istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve 
bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.  



DİĞER HUSUSLAR  
*Sigorta primlerinin ödemeleri 5510 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde yapılacaktır. 

•Kırşehir ilinde Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler 
dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

• Türkiye genelinde 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda 
gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin 
işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır. 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan Sosyal 
Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi 
gereken yükümlükler için şifre verilmeye devam edilecektir.  



 Teşekkür Ederim. 

SMMM DR GÜLSÜM 
ÖKSÜZÖMER YILMAZ 
gulsumoksuzomer@hotmail.com 
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