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KONU: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ  
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin 

birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim 

ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin beyannamedir.Tek belgede birleştirilmiş olup kapsamına ilişkin 

bilgiler yazımızda bilgilerinize sunulmuştur. 
 

Mükellefler Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 
eşleştirilmesini 31.03.2017 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 
 

*Tüm Türkiye’ yi 2018 de Kapsayacak 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Ocak 2018 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya 
başlanacak. 

*Pilot İl Kırşehir 

Kırşehir’deki mükellefler/işverenler için tebliğin uygulanmasına, Haziran’da verilmesi gereken 
beyannameler dahil olmak üzere 1 Haziran 2017’den itibaren başlanacak. Kırşehir dışında istihdam 
edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku Kırşehir’de yapılan çalışanların ücret ödemeleri 
üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek. 

*Yanında İşçi Çalıştıranlar 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren 
ve işçi çalıştıran mükelleflere, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamıyla 
prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini, 
getirilen zorunluluk gereği aylık dönemler halinde beyan edecek. 

*Yanında İşçi Çalıştırmayanlar 

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. günü akşamına kadar verebilecek. Dolayısıyla bu 
mükelleflerin beyan durumlarında bir değişiklik olmayacak.     

EKLİ LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ... 
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