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    MUHTASAR  APHB 
 • 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   

 Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması   

  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 

 



 
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, 

 

 



 
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Hangi Vergi Dairesine verilecektir?  
 
 
• b. Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden 

vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlardan ;  

• ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye 
tabi ödemesi bulunmayan 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. 

 

 



 
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Hangi Vergi Dairesine verilecektir?  
 
 
• 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. 

 



c.  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 için Sigorta Bildirimi Yapacaklar 
(1.10.2017 Düzenlemesi) 
 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 003 gelir stopaj mükellefiyeti                 
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 
aracılığı ile beyannamelerini bizzat gönderebilirler 

 



 
Özel Bina İnşaatı 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.  

 

  


