Özet Bülten
Tarih : 24.02.2017
Sayı : 2017/13

Değerli Müşterimiz,
Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve
kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi dairesine
verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile S.G.K’ya verilmesi gereken “Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi’nin” birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesi’nin” düzenlenmesi esası getirilmiştir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin, Sıra:1
No.lu genel tebliğ, 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin düzenlenmesine 01.01.2018
tarihinde (Kırşehir ili hariç) başlanacaktır. Ancak 2017 Mart ayı sonuna kadar; Vergi
kimlik numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine
ilişkin
bildirim
doldurularak
internet
vergi
dairesi
üzerinden
(https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir (Ek-8).
Bu tebliğde yer alan hususlar, özetle bilgilerinize sunulmuştur.
1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesine İlişkin İşlemler;
a) Vergi Matrahlarıyla Birlikte 5510 sayılı Kanun Kapsamında Sigortalıların
Bildirilmesi
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
zorunluluğu getirilmiştir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta
primlerinin ayrı ayrı tahakkuk ettirileceği ve bunların ödemelerinin ilgili vergi
kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda;
-Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde
yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan
kestikleri vergileri,
-5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini
bildirmekle yükümlü olanların/işverenlerin, sigortalıların cari aya ait prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini ertesi
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ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda
göndermesi hüküm altına alınmıştır.
Örnek 1: İzmir ilinde ticari faaliyette bulunan Bayan (A)’nın, Konak Vergi
Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti
bulunmaktadır. Bayan (A) işyerinde Kasım/2017 döneminde 9 sigortalı çalıştırmıştır.
Bayan (A) istihdam ettiği 9 çalışanının ücret ödemesine ilişkin gelir vergisi
kesintilerini Konak Vergi Dairesine beyan ettiği için bu çalışanların prime esas
kazanç ve hizmet bilgileri (kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Konak Vergi
Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.
Kasım/2017 dönemine ait ödemelere ilişkin vergi kesintilerini ve prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin en
geç 25.12.2017 (ayın 23’ ü Cumartesi gününe denk geldiği için) tarihinde saat
23.59’a kadar Konak Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi
gerekmektedir.
b) Biten Özel Bina İnşaat ve İhale Konusu İşler İle Çalıştırılan Tüm Sigortalıların
Bildirimi
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 verilebileceği belirtilmiştir.
Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç
ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması halinde, bu
beyannamenin de verilmesi ve bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi
içerisinde verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, söz konusu
işlemlere münhasır olarak verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yer
alan bilgileri de kapsaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Örnek 2: İşveren (B), 03.07.2017 tarihinde başlayan ve 08.09.2017 tarihinde
tamamlanan özel nitelikteki bina inşaatı işinde 7 sigortalı çalıştırmıştır. İşveren (B),
biten bu inşaat nedeniyle 14.09.2017 tarihinde S.G.K’dan ilişik kesme belgesi almak
istemektedir.
İşveren (B)’nin biten özel nitelikteki inşaat işi nedeniyle ilişik kesme belgesi
alabilmesi için, çalışan 7 sigortalının Ağustos/2017 dönemine ait prime esas kazanç
ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 01.9.2017 –
08.09.2017 tarihlerini kapsayan prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden
muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermesi gerekmektedir.
Ayrıca Ağustos/2017 ve Eylül/2017 dönemleri için 25.09.2017 ve 23.10.2017
tarihlerine kadar (bu tarihler dahil) verilecek olan muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinin, ilişik kesme belgesi almak için daha önce verilmiş olan
beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.
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c) Ayın 15 İle Müteakip Ayın 14’ü Arasındaki Çalışmaları Karşılığı Ücret Alan
Sigortalıların Bildirimi
Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay,
15 inci günün içinde bulunduğu aydır.
Buna göre söz konusu bilgiler; en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip
eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik
ortamda verilecek olup muhtasar ve prim hizmet beyannamesine dahil edilecektir.
Örnek 3: İşveren (C)’nin, 15.08.2017 – 14.09.2017 tarihleri arasındaki
çalışmaları karşılığı ücret alan 20 sigortalı çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanların,
15.08.2017 – 14.09.2017 dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile
işveren (C)’nin 01.08.2017 -31/8/2017 tarihleri arasında yapılan ödemelere ilişkin
vergi kesintilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin en geç
25.09.2017 tarihinde (ayın 23’ü cumartesi gününe denk geldiği için) saat 23.59’a
kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
2. Üçer Aylık Verilen Muhtasar Beyannamelerin Aylık Olarak Verilmesi;
Tebliğin
yürürlüğe
girdiği
tarihe
(01.01.2018)
kadar
muhtasar
beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere,
çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme
gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri muhtasar ve prim hizmet
beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte
yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk
ettirdikleri kârlar 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 üncü günü akşamına kadar vereceklerdir.
3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi;
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği vergi daireleri aşağıda
açıklanmıştır.
a) Yapılmış Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapma Mükellefiyeti Bulunan Veya
Bulunmayanların Yetkili Vergi Dairesi
-Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya
tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya
tahakkukun yapıldığı,
-Yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar
ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi
bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini
beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için
gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek
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kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yerin yetkili vergi
dairesi olacaktır.
b) Birden Fazla Vergi Dairesinde Gelir Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Yetkili Vergi Dairesi
Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) 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 yerin yetkili vergi dairesi olacaktır.
Örnek 4: Kanuni merkezi İzmir ilinde bulunan (G) A.Ş.’nin, Kordon Vergi
Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi yönünden
mükellefiyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda mükellefin İstanbul, Gaziantep, Sinop
illerinde ve Kırıkkale ili Keskin ilçesinde şubeleri vardır. Mükellef kurum Kırıkkale ili
Keskin ilçesinde bulunan şubesindeki çalışanları hariç olmak üzere tüm ücret
ödemelerini İzmir merkezden yapmaktadır.
(G) A.Ş.’nin İzmir, İstanbul, Gaziantep, Sinop’ta bulunan iş yerlerinde çalışan
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri
sicil numarası belirtilerek) Kordon Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek
olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.
Ancak Keskin’de yer alan şubesinde çalışanların ücret ödemelerinin bu
ilçede yapılıyor olması nedeniyle, buradaki sigortalıların prime esas kazanç ve
hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin
Keskin Mal müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
4. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Elektronik Ortamda
Bizzat Mükelleflerce/İşverenlerce Gönderilmesi;
Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartını taşıyan
mükelleflere/işverenlere; muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin elektronik
ortamda kendileri göndermek için talepte bulunması durumunda, yetkili vergi
dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.
Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında Tebliğin
yayımlandığı tarihten(18 Şubat 2017) önce kendileri tarafından elektronik ortamda
beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler
mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak muhtasar ve prim hizmet
beyannamesini göndereceklerdir.
Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte; 5510 sayılı Kanun
uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan
etme zorunluluğu bulunan işverenlerin; muhtasar ve prim hizmet beyannamesini
aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla göndermek istemeleri
halinde, ilk beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması
için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.
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5. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Aracılık Yetkisi Verilmiş
Gerçek Veya Tüzel kişiler Vasıtasıyla Gönderilmesi;
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini elektronik ortamda kendileri
gönderme şartlarını taşımayan mükellefler/işverenler, muhtasar ve prim hizmet
beyannamesini sözleşme düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya
tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
6. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin
Tahakkuk Fişlerinin Düzenlenmesi;

Onaylanması

ve

Elektronik ortamda gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, vergi ve/veya primin tahakkuk
ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte
beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi
gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekraren
gönderilecektir.
Elektronik ortamda gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin
geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra,
beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir.
Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi vergi dairesine verilmiş sayılacaktır.
Sistem tarafından beyannamenin vergi kesintileri ve/veya prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini
engelleyen hata tespit edilmesi ve hatanın kaynağı ile birlikte beyannameyi
gönderene elektronik ortamda bildirilmesine rağmen; beyannameyi gönderen,
bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit edilmeyen
tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir.
Bu durumda onaylanan tahakkuka esas bilgiler için beyanname verilmiş
sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişi/fişleri düzenlenecektir. Bu
çerçevede, tespit edilen ancak düzeltme yapılmayan hatalara ilişkin bilgiler için
aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylama işlemi tamamlanan muhtasar ve
prim hizmet beyannamesini de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi
verilmesi gerekmektedir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kanuni süresinde verilen
beyanname olarak kabul edilmesi için onaylama işleminin, beyannamenin
verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, aracılık yetkisi verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin
yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef/işveren tarafından verilmiş
sayılacaktır.
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Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri
düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye
elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene
tebliği yerine geçecektir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri
düzenlenecektir.
5510 sayılı Kanuna göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi,
mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından
onaylanarak vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılacaktır.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç
ve hizmet bilgilerine ilişkin tüm iş ve işlemler Kurumca yürütülecektir.
Örnek 5: Bayan (H), işyerinde Ağustos/2017 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 çalıştırmıştır. Ağustos/2017 dönemine ait vergi
kesintisi ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi Bayan (H) adına yetkili meslek mensubu tarafından gönderilmiştir.
Sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde, vergi kesintileri ve/veya prime
esas kazanç ve hizmet bilgilerinde, vergi ve primlerin tahakkuk ettirilmesini
engelleyen herhangi bir hata tespit edilmediğinden, beyannamenin meslek
mensubunca onayını müteakip vergi kesintisine ilişkin 1 adet, 5510 sayılı Kanuna
göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin 2 adet ve 4447 sayılı
Kanuna göre ise 1 adet olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk fişi düzenlenecektir.
Düzenlenen 4 adet tahakkuk fişi meslek mensubuna elektronik ortamda
iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk fişlerinin Bayan (H)’ye tebliğ işlemi de
tamamlanmış olacaktır.
7. Muhtasar ve
Beyannamesi;

Prim

Hizmet

Beyannamesine

İlişkin

Düzeltme

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 gerekir.
Buna göre;
Daha önce verilmiş bulunan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veya
beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme
beyannamelerinin,
söz
konusu
dönemlere
münhasır
olarak
verilen
beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş
olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle, 5510
sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin
verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu Yönetmelikte belirtilen haller için
öngörülen tarihleri takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik
ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.
Bu haller nedeniyle düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinin; elektronik ortamda verilebilmesi için Kurumca belirlenen
belgelerle birlikte, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal
güvenlik merkezine müracaat edilmesi zorunludur.
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine
ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet
beyannameleri elektronik ortamda verilecektir. Bu beyannameler Kurumca, Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesine istinaden incelenerek uygun
görülmesi halinde işleme alınacaktır.
8. Ceza Uygulanması;
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin hükümlerin yerine
getirilmemesi halinde idari para cezaları öngörülmüştür. Muhtasar ve prim hizmet
beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini
gerektirmesi halinde; 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510
sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde, 5510 sayılı Kanun
uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı
ceza kesileceği hüküm altına alınmıştır.
9. Diğer Hükümler;
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin; 5510 sayılı Kanuna göre
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren kısmına, Tebliğde
belirtilmeyen hususlar hakkında, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan
hükümlere göre işlem yapılacaktır.
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.
Alt işverenler, asıl işverenin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt
işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet
beyannamesini vereceklerdir.
Muhtasar
ve
prim
hizmet
beyannamesi
https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kâğıt ortamında verilemeyecektir.
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10. Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil
Numarasının Eşleştirilmesi;
Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan
ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren
mükelleflere/işverenlere, vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının
eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile
Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının
Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda
2017/Mart
ayın
sonuna
kadar
internet
vergi
dairesi
üzerinden
(https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.
11. Geçiş Dönemi Uygulaması;
Geçiş dönemi uygulamasına; Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan
mükellefler/işverenler için, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil
olmak üzere 01.06.2017 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Diğer illerdeki uygulama
ise 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.
12. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Verilmiş Olan Şifreler;
5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç ve
hizmet bilgilerini elektronik ortamda gönderen işverenler ile bildirge göndermek
üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra verecekleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesini Kurum
tarafından verilmiş olan şifre ile gönderemeyecektir.

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