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Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Nedir 
 

 
 



:: YASAL DAYANAK;   
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 13. fıkrası  
 
AMACI   
 Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması  
 

 Gönüllü uyumun teşvik edilmesi   
 

 Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin arttırılması 
 

 Bürokrasinin azaltılması  
 



:: KAPSAMA GİRENLER 
 
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. 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. 
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• Verilme Zamanı 
 

 
 



:: Verilme Zamanı 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden 
ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  
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:: Verileceği Vergi Dairesi 
 

 

 
 



:: Verileceği Vergi Dairesi (Birden Fazla Vergi Dairesi Stopajlı Mükellefiyeti Bulunanlar İçin) 
 
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. 
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:: VERGİLENDİRME DÖNEMİ 

 
 İşçi çalıştıran mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aylık olarak verilmesi 
zorunludur. Ancak en az 1, en fazla 10 işçi çalıştıran mükellefler beyannamelerini aylık olarak vermekle 
birlikte, vergiye ilişkin kesintilerini üç ayda bir beyan edebilirler. Şöyle ki: 



:: VERGİLENDİRME DÖNEMİ 

 
 İşçi çalıştıran mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur. 
Ancak en az 1, en fazla 10 işçi çalıştıran mükellefler beyannamelerini aylık olarak vermekle birlikte, vergiye ilişkin 
kesintilerini üç ayda bir beyan edebilirler. Şöyle ki: 





10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 

1.Alternatif 



10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 

2.Alternatif 



  VERGİLENDİRME DÖNEMİ 

 
   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi aylık olduğu için 3 aylık muhtasar 
mükellefiyeti olanların vergi dairesi sicil kayıtlarında ekranlarında mükellefiyetleri aylık mı yoksa 3 aylık 
mı kalacak? Vergilendirme dönemi otomatik olarak aylığa dönüştürülecek mi yoksa mükellefler dilekçe 
mi verecekler?  
 
    
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık 
mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. Ekim-
Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi çalıştırdığı sistem 
tarafından tespit edilebilen mükelleflerin mükellefiyetleri sistem tarafından aylığa dönüştürülecektir. 
Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, dönüştürülme 
yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe vermek suretiyle 
dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler.  
 



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Dönem Değişikliği Bildirimi 
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi 
çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. Aylık mükellefiyet dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat 
başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebilirler. 
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:: ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 

 
  



   

   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanını gönderebilmek için serbest muhasebeci veya 
serbest muhasebeci mali müşavirin hâlihazırda var olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve 
Sorumluluk” Sözleşmelerini yenilemeleri gerekir mi?  
 
    
  Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen serbest 
muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, bu beyannamede sigortalılara ilişkin bilgiler yer 
alacaksa, prim ve hizmet bilgileri ile ilgili yeni sorumlulukları nedeniyle, 18.02.2017 tarihinden önce 
yapılmış olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni yenilemek zorundadır. 
Yenilenen sözleşmenin İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla sisteme girilmesi gerekmektedir. Şayet 
mükellefleri işçi çalıştırmıyorsa hâlihazırdaki “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk 
Sözleşmesi” ile beyanname göndermeye devam edebilirler 
 



 Meslek mensuplarının işverenle birlikte müteselsilsen sorumlu olabilmesi için; 

 

Meslek mensuplarının sorumluluğunun  muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, işyeri kayıt ve 

belgelerine uygun olmamasından kaynaklanması gerekmektedir.  

 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin kasıtlı veya kusurlu davranışıyla işyeri defter 

ve kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması nedeniyle ortaya prim kaybı, 

gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezaları ve 5510 sayılı kanunun 96 ncı maddesi kapsamında 

fazla veya yersiz yapılan ödemelerin (Geçici iş göremezlik ödeneği, yersiz aylık bağlanması vs) çıkması 

gerekmektedir. 

 

Meslek mensubun işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması için meslek 

mensubunun kasıtlı veya kusurlu davranışının Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 

memurların raporunda veya yetkili adli mercilerce (mahkemelerce) tespit edilmiş olması 

gerekmektedir. 

 

Defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj 

veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına verilmiş, intikal ettirilmiş olması halinde, 

meslek mensubunun sorumluluğundan söz edilemeyecektir. 

 
 



   
   Okul Aile Birlikleri İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek üzere e-Beyanname şifresi   
  alabilir mi? 
  
    
  1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin “Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce/işverenlerce gönderilmesi” başlıklı 7. maddesinde “kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler” Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekler arasında sayılmıştır.  
 
Muhtasar mükellefiyeti bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olan Okul Aile Birliklerinin Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik 
Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek-1)”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince 
kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.  
 



   
   Apartman yönetimi olarak çalıştırdığımız kapıcı için yaptığımız ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi 
kesintisi yapma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme 
zorunluluğumuz bulunmakta mı? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik 
ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz? 
Mükellefiyet için bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de 
yapılabilir 
  
    
   





   
   Mükellef olmayan gerçek kişi yazlık evinde kapıcı çalıştırmaktadır. İşçi için sadece sigorta 
primi ödemektedir. Mükellefin ikamet adresi ile yazlık evin bulunduğu adresler farklı yerdedir. Mükellefin 
elektronik ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderme talep formunu vermesi gereken 
yetkili vergi dairesi hangisidir? Mükellefin ikamet adresinin bağlı olduğu yer mi yoksa yazlığın bulunduğu 
yer vergi dairesi mi? 
  
    
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, vergi 
kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayan gerçek kişiler 
için ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesidir. Yazlık evinde çalışan kapıcı için de daimi ikametgahının 
bulunduğu yer vergi dairesine beyanname vermelidir. 
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:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

 
  

Beyanname 
Düzenleme 

Uygulamaları 

Beyanname Düzenleme 
Programı 

Defter Beyan Sistemi Mükellefleri 
İçin Kendi Sistemlerinde Düzenleme 

İnternet Vergi Dairesinden 
Beyanname  Düzenleme 



Vergi kesintisi yapmak zorunda olmayanları için mükellefiyet  tesisi; 

 
“0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti,  

• Bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi,  

• https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir.  

 
 



• https://ivd.gib.gov.tr 
adresinden başvuru 

 İnteraktif vergi dairesine 
kullanıcı kodu / vergi kimlik 
no / T.C. kimlik no ve şifre 
bilgileri ile giriş yapılır.   

 Şifresi olmayan mükellefler 
“Kayıt Ol” adımı ile şifre 
edinebilirler.  

 

 



• “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj 
Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi”ne tıklanır.  

 



• Açılan ekranda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 
verilmek istenildiği merkez ve/veya şube ve hangi dönem 
itibariyle mükellefiyet açılışı istenildiği seçilerek bir sonraki 
adıma geçilir.  



• Daha sonra 
dilekçeye 
eklenilmesi 
istenilen 
belge var ise 
“Dosyaları 
Seç” butonu 
kullanılarak 
doküman 
eklenebilir (Ek 
alanı zorunlu 
değildir). 
“İleri” 
butonuna 
tıklanarak 
“ÖZET” 
adımına 
geçilir.  



• “ÖZET” 
adımında 
bilgiler 
kontrol edilir 
ve “Onayla” 
butonuna 
basılarak SMS 
Onayı ile 
birlikte işlem 
tamamlanır.   

 



:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

 
  



:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME (BDP) 

 
  































:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

İnternet Vergi Dairesine  bağlanarak beyanname düzenlemek  “https://intvrg.gib.gov.tr/”  
 
  



:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

İnternet Vergi Dairesine  bağlanarak beyanname düzenlemek  “https://intvrg.gib.gov.tr/”  
 
  



:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

İnternet Vergi Dairesine  bağlanarak beyanname düzenlemek  “https://intvrg.gib.gov.tr/”  
 
  



:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

İnternet Vergi Dairesine  bağlanarak beyanname düzenlemek  “https://intvrg.gib.gov.tr/”  
 
  



:: ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLEME 

Defter Beyan Sisteminden Beyanname Göndermek Zorunda Olanlar 
Defter Beyan Sistemine tabi olanlar www.defterbeyan.gov.tr adresine bağlanarak beyanname düzenlemek zorundadır. 

Bu sistemde yer alan mükellef gruplarının zorunlu haller dışında beyannamelerini e-Beyanname 

sisteminden göndermeleri mümkün değildir.   
  

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr
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:: Düzeltme Beyannameleri 
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:: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannameler 
 Kanuni süresinden sonra ilk defa veya düzeltme amacıyla verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi de 
elektronik ortamda verilecektir. Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümü açısından kanuni süresinden sonra 
verilecek beyannameler için tahakkuk fişi ve duruma göre ihbarname oluşturulur.  
 
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin kanuni süresinden sonra beyanname 
veriliyorsa, bu beyannameler Sosyal Güvenlik Kurumunca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesine göre 
incelenerek uygun görülmesi halinde kabul edileceğinden, tahakkuk ve hizmet fişi işverenin beyannamesi onaylaması ile 
birlikte düzenlenmez. Bu durumda işleme alındığına dair aşağıdaki ekranda görülen mesaj verilecektir.  



Asıl Nitelikte Beyanname: Her bir işyeri bazında olmak üzere; sigortalıların prime esas 
kazanç ve hizmetlerine ilişkin kısmının yasal süresi içinde beyanname ile bildirilmemesi 
halinde yasal süresi dışında verilen ilk beyannamedir. 
 
Uygulanacak Ceza Miktarı: Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 
 
 İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. 
 Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 

uygulanacaktır. 
 Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. 
 
 



Ek Nitelikte Beyanname: Her bir işyeri bazında olmak üzere,  yasal süresi içinde veya 
dışında verilen asıl beyannameden sonra, sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve/veya 
prime esas kazanç tutarını artıran ya da asıl beyannamede belirtilen sigortalılar dışında 
yeni sigortalı/sigortalılar ilave eden beyannamedir. 
 
Uygulanacak Ceza Miktarı: Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 
 İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. 
 Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 

uygulanacaktır. 
 Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. 
 Ceza en fazla toplam 16 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıyı aşan 

sigortalılar için idari para cezası uygulanmayacaktır. 
  
 
 



Eksik günlere ilişkin bilgi ve belgelerin kuruma verilmemesi veya verilen söz konusu bilgi ve 
belgelerin kurumca geçerli sayılmaması üzerine düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesine aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı 
sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 
 
 İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. 

 
 Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında uygulanacaktır. 

 
 Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. 

 
 Ceza en fazla toplam 4 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıyı aşan sigortalılar için 

idari para cezası uygulanmayacaktır. 
 
  
 
 



Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe 
uygun meslek adı ve kodunun, gerçeğe aykırı  bildirilmesi durumunda aylık brüt asgari 
ücreti geçmemek şartıyla her bir işyeri için sigortalı başına  brüt asgari ücretin onda biri 
tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 
 
Cezanın uygulanmasına 2018/Ocak ayına ilişkin beyannameden itibaren başlanacaktır. 
İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanması gerekmektedir. 
Aylık asgari ücreti geçmeyecektir. 
Ceza en fazla toplam 10 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıyı aşan sigortalılar 
için idari para cezası uygulanmayacaktır. 
 
 
  
 
 



:: DİĞER HUSUSLAR-1  

 

 Muhtasar ve Sgk Ödeme sürelerinde değişiklik yoktur. 
 
 Türkiye genelinde; İlk başta Kırşehir ilinde daha sonra Amasya, Bartın, Çankırı illerinde 1/1/2018 de 

başlamış olup, diğer illerde ise 1/1/2020 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.  Sgk’ da e-
bildirge dışındaki tüm işlemler yapılmaya devam edilecektir.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 



:: DİĞER HUSUSLAR-2  

 

 

 İşçi çalıştıran her mükellef aylık MAPHB  beyannamesi verecektir 
 
 İşçi çalıştırmayanlar isterlerse 3’er aylık dönemlerde verebilirler. 

 
 Sgk’ya artık e-bildirge verilmeyecektir.  (**)   
 
 Sgk tahakkuklarına damga vergisi uygulanmayacak, sadece muhtasar tahakkukuna damga vergisi 

uygulanacaktır. 2020 yılı için Muhtasar Damga Vergisi 69,70 TL olarak uygulanmaktadır.  
 
 Vergi Kesintisinden muaf olanların  beyan bildirimlerinde, damga vergisi muhtasar tahakkukuna   

69,70 TL olarak uygulanmaktadır.  
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 



:: DİĞER HUSUSLAR-3  

 Bildirimlerde T.C. Numarası kullanılacak, Yabancı işçiler Yabancılara Mahsus 9 ile başlayan 11 Haneli 
Kimlik Numarası  ile bildirilecektir.  

 Onaylama işlemi yapıldıktan sonra, e-bildirge şifresi ile tahakkuk ve hizmet listeleri SGK ’nın sitesinden 
de görüntülenebilmektedir.  

 E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayrı bildirim vermekte iken MAPHB  bildiriminde bütün 
işyerleri ve çalışanlar tek tabloda alt alta işyeri numaraları yazılarak bildirilecektir.  

 E-Bildirge MUHSGK ile versiyon 8  ya geçiş yapmıştır, ’’SGK İşlemleri’’ Sekmesi 32 sütundan oluşan bir 
tablo olup Bunların 5 sütunu Muhtasar Beyanname ile ilgili 27 sütunu ise işyeri ve işçi bilgilerinden 
oluşmaktadır . 

 Sistem VEDOP-SGK aracılığı ile çalıştığından geri dönüşler E-Bildirge sistemine göre biraz daha yavaş 
çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 



:: DİĞER HUSUSLAR-4  

 

E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayrı bildirim vermekte iken Muhtasar Aylık Prim Hizmet 
Beyannamesi  uygulaması VEDOP şifresi ile tek kullanıcı tarafından yönetildiği için sisteme aynı anda bir 
kişi giriş yapılabilmektedir. 

Büyük ölçekli firmalarda Bordro hazırlayanlar ile Bildirimi / Beyanı gönderenlerin aynı birimler olmadığı 
için maaşları, ikramiye vs. birbirinden farklı olan personellerin gizliliğinin kalmaması firmalar için ciddi bir 
sorun oluşturduğu için MUHSGK2 uygulanmaya başlanacaktır.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 



:: DİĞER HUSUSLAR-6  

 Muhtasar Aylık Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresinin ayın 26 sından başka bir tarihe uzaması 
halinde doğrudan SGK bildiriminin de süresi aynı tarihe kadar uzamış olacaktır.  

 Çalışanların bildirimleri önceden  E-Bildirge kullanıcı şifreleri ile verildiğinden personele ilişkin 
bildirimlerin doğrudan sorumluluğu şifre sahibinde olmakla birlikte MAPHB meslek mensubunun şifresi 
ile onaylandığından İşverenler ile ihtilaf oluşturabilecektir. 

 EK 9 dışında kalan, eskiden SGK şifresi almış ev hizmetlileri içinde muhtasar açılmak zorunda, ancak kişi 
vergi mükellefi ise gerekmiyor. Çünkü işyeri muhtasarı üzerinden gönderebilir.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 



 

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası 
gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik İl 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.   

 

 

 
 

 

 

  
 



TEŞEKKÜRLER 


