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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 26.09.2018 

         Sayı  : 2018/76 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı, Defter Beyan Sistemindeki Muhtasar ve Muhtasar Prim 

Hizmet Beyannamelerinde Değişiklik Duyusunda Bulunmuştur. 

 -Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı 

Kanunun 74/A Maddesi ile İlgili Hususların Eklenmesi Hakkında Duyuruda Bulunmuştur. 

 -S.G.K, E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon 

İşlemleri Hakkında Yazı ile Duyuruda Bulunmuştur. 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

B. Konu Özetleri 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığı, Defter Beyan Sistemindeki Muhtasar ve Muhtasar Prim 

Hizmet Beyannamelerinde Değişiklik Duyusunda Bulunmuştur. 

 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için 

geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin 

“Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” 

bölümünde “021, 022, 023, 031, 032, 041, 042, 043, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 147” 

stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren 

gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır.  

 Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının 

“stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek 

yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte bahse konu “stopaj tür” kodlarında 

beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir. 

 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için 

geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin 

“Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 

021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 

141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 

283,” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden 

itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır.  

 Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının 

“stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek 

yapılması gerekmektedir.  
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 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar 

açısından bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) 

değişiklik yapılamayacaktır. 

2. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı 

Kanunun 74/A Maddesi ile İlgili Hususların Eklenmesi Hakkında Duyuruda 

Bulunulmuştur. 

 6183 sayılı kanuna 7103 sayılı Kanun ile eklenen 74/A maddesi doğrultusunda; 

 -Prim ve prime ilişkin alacakların tahsili için yürütülen icra takip ve haciz işlemleri 

sonucu ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen, 

 -Menkul ve gayrimenkul mallar üzerine kurumca konulan hacizlerin belirli 

şartların yerine getirilmesi kaydıyla kaldırılması mümkün olabilecektir.  

3. S.G.K, E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleri 

Hakkında Yazı ile Duyuruda Bulunmuştur. 

 İşverenler tarafından kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumdan 

alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtası ile yapılmaktadır.  

 e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyeri 

bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tecil ekranlarında yer alan ‘e-Sigorta Kullanıcı 

Bilgileri’ kısmının doldurulmasıyla yapılabilecek ve e-Bildirge aktivasyon işlemleri 

işverenlerce/yöneticilerce/kullanıcılarca e-Sigorta Sözleşmesi’ nin e-Devlet üzerinden 

onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.  

 Ancak, söz konusu işlemlerin e-Devlet vasıtasıyla yapılabilmesi için, tüzel özel 

işyerleri yönüyle sisteme kaydedilen tüm yöneticilerinin, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri 

yönüyle sisteme kaydedilen tüm işverenlerin/ortakların gerçek kişi olması 

gerekmektedir.  

 Aksi halde aktivasyon işlemleri, e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve 

kullanıcı şifresi başvuru formu ve e-Sigorta sözleşmesinin imzalanarak ilgili üniteye 

verilmek suretiyle yapılmaya devam edilecektir.  

 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.09.2018 tarihinde e-Sigorta 

Sözleşmesinin e-Devletten onaylanması ve aktivasyon işlemleri hakkında genel yazı 

yayımlanarak konu görselleri ile anlatılmıştır.  

 

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


