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İstanbul, 6 Ağustos 2020 

 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2020 / 115 
 
 

                         

 

 
 
            Bilindiği üzere gelir/kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan ödemelerle ilgili stopaj kesintileri için 

aylık (ya da bazı mükelleflerce üç aylık) dönemler halinde vergi dairelerine Muhtasar Beyanname 

verilmektedir. 

 

Öte yandan, mükelleflerce çalışan hizmet erbabı için yapılacak SGK prim ödemeleri için de SGK 

bölge müdürlüklerine Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri verilmektedir. 

 

Mükelleflerce her dönem için birden fazla beyanname/bildirim verme yükümlülüğü ile ilgili işlemlerin 

azaltılabilmesine yönelik olarak, 6728 sayılı Kanunla, G.V.K.’na 98. maddesinden sonra gelmek üzere 

eklenen 98/A maddesi ile muhtasar beyanname ve SGK aylık prim ve hizmet bildirimlerinin birleştirilerek tek 

beyanname halinde verilebilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

yetki verilmiştir.  

 

Düzenleme 6728 sayılı Kanunun yayımı ( 9 Ağustos 2016) tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 

2016/64 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile 

mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yapılan bu değişikliklere bağlı olarak vergi kanunlarına göre vergi 

dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 

bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet 

Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine 

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 Sıra Nolu 

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile açıklanmıştır. (Bakınız, 2017/40 sayılı 

Sirkülerimiz.) 

 

1 Seri No.lu Tebliğin Geçici 2. maddesinde, Pilot il olarak seçilen Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde 

bulunan mükellefler/işverenler) için Tebliğ uygulamasına Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler 

dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacağına dair düzenleme yer almaktadır. 

 

Muhtasar Beyanname İle Aylık SGK Bildiriminin Birleştirilerek Tek 
Beyanname Halinde Verilmesi Uygulamasının Türkiye Genelinde Başlamasına 
İlişkin SGK Duyurusu. 
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Tebliğe göre Kırşehir ili dışındaki illerde ise uygulamanın 1/1/2018 tarihinden itibaren 

başlaması söz konusudur. 

 

Maliye Bakanlığınca daha sonra 21 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 3 Seri No.lu 

Tebliğ ile 1 Seri No.lu Tebliğde uygulamaya geçişe ilişkin olarak yeni değişiklikler yapılmış olup, 

uygulamanın başlangıcı, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçeleri dışındaki 

mükellefler/işverenler için 1/7/2018 tarihine ertelenmiş; daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi 

Gazete’ de yayımlanan 4 Seri No.lu Tebliğ ile 1/10/2018 tarihine, 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de 

yayımlanan 5 Seri No.lu Tebliğ ile 1/7/2019 tarihine, 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’ de  

yayımlanan 6 seri No.lu Tebliğ ile de 1/1/2020 tarihine ertelenmiştir. (Bakınız, 2017/127, 2018/98  

2018/152,  2019/96 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

             Buna göre Türkiye genelinde uygulamanın 1/1/2020 tarihinde başlaması söz konusu olmuştur.  

 

Öte yandan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca konuya ilişkin olarak çıkarılan 122 Sayılı 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Başkanlığa iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, vergi 

kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime 

esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden 

yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek 

adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması 

suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır. 

 

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi 

kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme 

gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. 

 

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin 

vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve 

iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.(Bakınız, 2020 /26 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca daha sonra 9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7 

Seri No.lu Tebliğ ile; 

 

a) Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler / işverenler için mevcut uygulamanın 

devam ettirilmesi, 

 

b) Bu illere ilaveten Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/ 

işverenler (bankalar hariç) için uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanması, 

 

- Yukarıda sayılan kapsama  giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, 

Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya 

tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, 

Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda 

gönderilecektir. 
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-   Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte 

ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif 

edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine 

verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) 

Kuruma verilmeye devam edilecektir.” 

 

c) Diğer illerde uygulamaya 1/3/2020 tarihinde başlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

(Bakınız,2020/31 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca daha sonra 4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 8 

Seri No.lu Tebliğ ile de diğer illerde uygulamaya 1/7/2020 tarihinde başlanması yönünde değişiklik 

yapılmıştır.(Bakınız,2020/66 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Buna göre Muhtasar Beyanname ile SGK Bildirimlerinin birleştirilerek tek Beyanname halinde 

verilmesi uygulamasına Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihinde geçilmiştir.  

 

Konuya ilişkin olarak SGK’nın resmi internet sitesinde bir DUYURU yayımlanmıştır. Duyuruda hem 

Türkiye genelinde uygulamaya geçiş hatırlatılmış ve hem de Beyannamede sigortalıların işyerlerinde fiilen 

yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun da girme yükümlülüğü ile bu yükümlülüğe uyulmaması halinde 

uygulanacak cezai müeyyide konusu hatırlatılmıştır.  

 

    Bahse Konu Duyuru Sirkülerimiz Ekindedir.                                 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Saygılarımızla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu 
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında 
Duyuru 
 
05.08.2020 
 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. 

maddesinin 1 inci fıkrasına, 15.07.2016 tarih 6728 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ile 

eklenen (n) bendi gereği, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların 

işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir 

işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen 

sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü 

getirilmiştir. 

Yapılan düzenleme gereği işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde 

sigortalıların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü 

kılınmıştır. 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

 

- Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017, 

- Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018, 

- Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020 

 

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 

tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine 

kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve 

kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti 

geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin 

onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

Bu çerçevede yapılacak olan bildirimlerde yukarıda bahsi geçen hususların dikkate alınması 

işverenlerimize önemle duyurulur. 

 

 

 

 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
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