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                İZMİR      
                                 27.02.2017 
 
Sayı:  YMM.03.2017-19          
Konu:  Muhtasar beyanname ile SGK prim ve hizmet belgesi birleştirilmesi 1.1.2018 tarihinde 
başlaması ve 31.3.2017 tarihine kadar bildirim girilmesi hakkında. 

 
 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
 
 18/02/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile muhtasar beyanname ile SGK prim ve hizmet belgesi birleştirilmesi ile 
ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 
 

1 Ocak 2018 (Kırşehir’de 1.6.2017) tarihinden başlamak üzere; muhtasar beyanname ile 
5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname olarak elektronik ortamda takip eden ayın 23 üncü 
günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir. 

 
Tebliğ kapsamına giren mükellefler/işverenler, bir defaya mahsus olmak üzere tebliğ ekindeki 

“Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine 
İlişkin Bildirim"i (Ek-8) doldurarak Mart(2017) sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden 
elektronik ortamda göndereceklerdir.  GİB tarafından EK 8 in doldurulması ile ilgili duyuru 
yayınlamış olup, duyuru ekte yer almaktadır. 
 
 3 er aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren ve işçi çalıştıran mükellefler; sigorta 
primlerinin bildirilmesini aylık olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan 
edeceklerdir. Bu mükellefler stopajla ilgili bildirimlerini ise (zirai stopajlar hariç) önceden olduğu gibi 
Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak ayında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesinde beyan edebileceklerdir. 
 

3 aylık muhtasar beyanname vermekle birlikte işçi çalıştırmayanlar ise, stopajla ilgili 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini halen olduğu gibi 3 er aylık dönemler halinde beyan 
etmeye devam edeceklerdir. 

 
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 dairesidir. 

 
Apartman kapıcılığı gibi gelir vergisi kesintisi yapılmayan ücret ödemelerinde SGK prime esas 

kazanç ve hizmet bildirgesi bu tebliğ kapsamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 
apartmanın bulunduğu yerin yetki alanına göre vergi dairesine verilecektir. 

 
Tebliğde örneklerle açıklamalarda bulunulmuştur.  
 
Saygılarımızla. 

Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 


