
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN VERİLME AŞAMALARI  
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yetkili 
vergi dairesine (Çalışanların ücret ödemeleri 
üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan 
edileceği vergi dairesi) gönderilmesi  

Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 
bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması 
ve sistem tarafından ön kontrollerin yapılması  



 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN VERİLME AŞAMALARI 
           
Hata tespit edilmesi 

halinde hatanın 
elektronik ortamda 
bildirilmesi 

Hata içermediği sistem 
tarafından saptanması 
halinde onay 
verilmesinin istenmesi  

Düzeltme yapmaksızın 
hata tespit edilmeyen 
tahakkuklara esas 
bilgilerin onaylanması  

Hatalar düzeltildikten 
sonra beyannamenin 
gönderilmesi  



 
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN VERİLME USULÜ  
 
          

Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen 
tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan “asıl/ek/iptal” 
seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için 
sigortalı bazında belirtilecektir.  

Her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü 
seçilerek verilen beyannamedeki  prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için 
ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulacaktır.  

Beyanname verilirken beyannamenin verilme amacına uygun olan 
tahakkuk nedeni seçilecektir. Örnek: Yasal süresinde verilen beyanname 
ise tahakkuk nedeni olarak yasal süresinde verilme seçilecektir.  



 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN VERİLME USULÜ  
 ÖRNEK: Ocak/2018 döneminde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm 

sigorta kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 
sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta 
kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı; 

 

6 sigortalı 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun türü,  

   1 sigortalı 2 nolu belge türü,  

   4 sigortalı 1 nolu belge türü ve 06111 sayılı kanun türü,    

   sigortalı bazında aynı beyannamede asıl seçeneği        
 belirtilerek bildirilecektir.  

 

  



 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN YASAL SÜRESİ 
DIŞINDA VERİLMESİ  
 Yasal süresi dışında verilen beyannamenin yetkili vergi 

dairesine (Çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan 
gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği vergi dairesi)  
elektronik ortamda gönderilmesi  

Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmete ilişkin 
aktarılan bilgilerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal 
Güvenlik Merkezince incelenmesi  

1. İşleme alınması uygunsa tahakkukun oluşturulması  

2. Uygun olmaması halinde tahakkuk oluşturulmaması  

 



 
YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMİŞ GİBİ KABUL 
EDİLEN MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİ  
 • Kurumca belirlenen belgelerle(Örneğin toplu iş sözleşmesinin 

onaylı nüshası) birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi  

• Sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi 
tarafından beyannamenin gönderilebilmesi için tanımlama 
işleminin yapılması  

• Beyannamenin yetkili vergi dairesine elektronik ortamda 
gönderilmesi  

1. Sonuç : İşleme alınması uygunsa 
tahakkukun oluşturulması  

2. Sonuç : Uygun olmaması halinde 
tahakkuk oluşturulmaması  



 
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME 
BEYANNAMESİ  
 

          

• Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden 
sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik 
olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten 
sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici 
mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname 
verilmesi mümkündür.  



 
İDARİ PARA CEZALARI  
 
 Aylık prim ve hizmet belgesine şekil ve içerik bakımından cezalar 

uygulanmakta iken muhtasar ve prim hizmet beyannamesine 
uygulanan cezalar Kurumun prim kaybının ve sigortalıların 
sosyal güvenlik haklarının kaybının önlenmesi amacıyla 
verilmektedir. 

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin 5510 
sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 
sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il 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.   

•   

 



 
İDARİ PARA CEZALARI  
 
Örnek: Alper beye  ait (B) işyerinde, 2018/Ekim ayına ait 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tüm sigorta 
kollarına tabi olarak çalışan 3 adet sigortalıya bildirimin 
yasal süresinde yapılmasına karşın; sosyal güvenlik destek 
prime tabi olarak çalışan 8 adet sigortalıya ait bildiriminin 
24/11/2018 tarihinde yapılması, halinde, 8 adet sigortalıya 
ait bildirime ilişkin beyanname ek nitelikte olacağından 
sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/8 i tutarında idari 
para cezası uygulanacaktır. (Mevcut 5510/102,103 md.1/5 
tir.) 

 

 

 



 
MESLEK MENSUPLARININ 

SORUMLULUĞU  
 



 
MESLEK MENSUPLARININ 

SORUMLULUĞU  
  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, 

defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere 
uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet 
verdiklerinin Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş 
olması halinde işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumluluk söz konusudur.  

 Sorumluluk için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya  
yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise  mail, kısa mesaj veya yazılı 
tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekmektedir.  

 İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası 
olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve 
belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen 
defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu 
sayılacaktır 

 



DİĞER HUSUSLAR  
 

 Muhtasar ve Sgk Ödeme sürelerinde değişiklik yoktur. 

 Türkiye genelinde; 2017 Kırşehir pilot ugulama ile başlamış olup 
Amasya, Bartın, Çankırı illerinde 1/1/2018 de devam etmiştir, diğer 
illerde ise 01/07/2019 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  

 İşçi çalıştıran her mükellef aylık MAPHB  beyannamesi verecektir 

 İşçi çalıştırmayanlar isterlerse 3’er aylık dönemlerde verebilirler. 

 Sgk’ya artık e-bildirge verilmeyecektir.   

 Sgk’da e-bildirge dışındaki tüm işlemler yapılmaya devam 
edilecektir.  

 Sgk tahakkuklarına damga vergisi uygulanmayacak, sadece 
muhtasar tahakkukuna damga vergisi uygulanacaktır. 2019 yılı için 
Muhtasar Damga Vergisi 48,00 TL olarak uygulanmaktadır.  

 Vergi Kesintisinden muaf olanların  beyan bildirimlerinde, damga 
vergisi muhtasar tahakkukuna  ve 48,00 TL olarak uygulanmaktadır.  

 

 

 



 
DİĞER HUSUSLAR  
 

 Bildirimlerde T.C. Numarası kullanılacak, Yabancı işçiler Sgk 
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 6 ya geçiş yapmıştır, 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  
 

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

**Pilot il ve uygulama ile ilgili görüşmelerde yetkililere bu 
durumun giderilmesi için Meslek Mensubunun kendi kullanıcı 
şifresine bağlı olarak en azından MUHSGK gönderilebilmesi için ek 
kullanıcı tanımlamasının gerekliliği talep edilmiştir. 

Yasal süresi içerisinde verilmeyen MAPHB  bildirimleri için Şimdilik 
KSS olarak Sadece Muhtasar beyanı verilebilmektedir. Prim 
Hizmet Bildirgesi SGK’ya Kağıt ortamında verilmek zorundadır.  

01.12.2017 itibari ile SGK’nın da KSS olarak online verilebilmesi 
sağlanacağı bildirilmiştir. Henüz uygulama yapılmamıştır. ??? 

 

 


