
  Sirküler No: 2017-018 

                                                                                        20.02.2017 
 

 Göztepe Mah. İSTOÇ Oto Ticaret Merk. 2.Cd. F Blok No:10/11 Bağcılar/İSTANBUL  Tel: 0212 532 92 00 

Web: www.canturkymm.com.tr              e-mail: info@canturkymm.com.tr 

MUHTASAR BEYANNAME VE SGK PRİM HİZMET BİLDİRGESİNİN 

BİRLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI. 

 
18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi ile ilgili 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ” yayımlanmıştır.  

1) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir? 

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken 

“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 

verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin” birleştirilerek birlikte bildiriminin 

sağlanması amacıyla getirilen beyan sistemidir. 

2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kapsamında Neler Bildirilecektir? 

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar: 

“Bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile 

bunlardan kestikleri vergileri,” 

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 

bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler: 

“Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,” 

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek 

zorundadırlar. 

3) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Zamanı Nedir? 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23. günü saat 23.59’a kadar yetkili 

vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

4) Muhtasar Beyannamelerini Üçer Aylık Olarak Veren Mükellefler Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesini Nasıl Vereceklerdir? 

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler, 

çalıştırdıkları işçilere ilişkin aşağıda yer alan bilgileri Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi ile aylık dönemler halinde beyan edeceklerdir. 

Çalıştırdıkları hizmet erbabının; 

 Sigorta Primleri 

 Kazançları Toplamı  
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 Prim Ödeme Gün Sayıları  

 
Yukarıda belirtilen mükellefler (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç 

olmak üzere) aşağıda yer alan beyana tabi kazançlarını Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesine dahil ederek üçer aylık dönemler itibariyle beyan edebileceklerdir. 

 

“Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde; 

Yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kârlar ve iratlar ile bunlardan kesilen 

vergiler” 

 

ÖRNEK: (D) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2017 döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam 

etmektedir. 

 

(D) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet 

bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

 

Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin, 

Temmuz/2017 döneminde çalıştırılan işçiler için 23/8/2017 ve Ağustos/2017 döneminde 

çalıştırılan işçiler için ise 25/9/2017 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan (D) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2017 döneminde yaptığı vergi 

kesintileri ile Eylül/2017 ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 

23/10/2017 tarihine kadar vereceği Eylül/2017 dönemine ait Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir. 

5) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Hangi Vergi Dairesine Verilecektir? 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; 

 

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için 

yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri 

vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı, 

b) Vergi kanunlarına göre 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 



  Sirküler No: 2017-018 

                                                                                        20.02.2017 
 

 Göztepe Mah. İSTOÇ Oto Ticaret Merk. 2.Cd. F Blok No:10/11 Bağcılar/İSTANBUL  Tel: 0212 532 92 00 

Web: www.canturkymm.com.tr              e-mail: info@canturkymm.com.tr 

yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında 

kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, 

 

yer vergi dairesidir. 

 

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 yer vergi dairesidir. 

 

ÖRNEK: Nevşehir ili ve Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde ticari faaliyette bulunan Bay 

(E)’nin; Nevşehir Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi 

ve İscehisar Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. 

 

Bay (E) Nevşehir ilinde 3, İscehisar ilçesinde bulunan şubesinde ise 2 sigortalı çalışan 

istihdam etmektedir. Bay (E)’nin istihdam ettiği Nevşehir’de 3 ve İscehisar’da 2 çalışanının 

ücret ödemesi Nevşehir merkezden, şube işyerine ait kira ödemesi ise İscehisar’dan 

yapılmaktadır. İscehisar ilçesindeki faaliyetler gerçek kişiden kiralanmış bir işyerinden 

yürütülmektedir. 

 

Ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi kesintileri ile çalışanların prime esas kazanç 

ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) 

Nevşehir Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine 

dahil edilecektir. 

 

Şube işyeri kira ödemesi üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin ise 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İscehisar Vergi Dairesine beyan edilmesi 

gerekmektedir. 

 

ÖRNEK: Kanuni merkezi Kayseri ilinde bulunan (G) A.Ş.’nin, Erciyes 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 Kayseri merkezden 

yapmaktadır. 

 

(G) A.Ş.’nin Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Sinop’ta bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası 
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belirtilerek) Erciyes 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. 

 

6) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Bizzat Mükelleflerce Nasıl 

Gönderilecektir? 

Aşağıda sayılan mükellefler/işverenler/kişiler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 

elektronik ortamda kendileri gönderebilecektir. 

a) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer 

düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını 

taşıyan mükellefler/işverenler, 

b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma 

zorunluluğu bulunanlar/işverenler, 

c) Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca 

çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu 

bulunan işverenler, 
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için; 

 (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu,  

 (c) bendinde belirtilenlerin ise bu Tebliğ ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1), 

doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri göndermek için talepte bulunanlara, 340 

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi 

dairesince “kullanıcı kodu, parola ve şifre” verilecektir. 

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hali hazırda kullanıcı kodu, parola ve şifresi 

bulunan mükellefler, “mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini” kullanarak Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannamesini göndereceklerdir. 
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7) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin 

Düzenlenmesindeki Süreç Nasıl İşleyecektir? 

 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 tekrar 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 kabulü 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. 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 geçer. 

 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 
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vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır. Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tüm iş ve 

işlemleri Kurumca yürütülür. 

 

ÖRNEK: (M) Limited Şirketinin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer 

vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (M) Limited Şirketinin 

Ağustos/2017 ayında; 

 

 Kırşehir ilinde bulunan merkez işyerinde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta 

kollarına tabi 8 ve sosyal güvenlik destek primine tabi 1 olmak üzere toplam 9, 

 Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan şubesinde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm 

sigorta kollarına tabi 3, sosyal güvenlik destek primine tabi 1 ve 4447 sayılı Kanunun geçici 

10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 2 olmak üzere toplam 6, 

 Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunan şubesinde ise 5510 sayılı Kanuna istinaden 

tüm sigorta kollarına tabi 2, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm 

sigorta kollarına tabi 3 olmak üzere toplam 5, sigortalı çalışanı vardır. 

 

(M) Limited Şirketinin Kırşehir, Keçiören ve Sungurlu’da istihdam ettiği 20 çalışanının 

ücret ödemesi Kırşehir merkezden yapılmakta ve bu ödemelere ilişkin gelir vergisi 

kesintileri Kırşehir Vergi Dairesine beyan edilmektedir. 

 

(M) Limited Şirketi tarafından Ağustos/2017 dönemine ait vergi kesintisi ve sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

elektronik ortamda gönderilmiştir. 

 

Sistem tarafından beyannamede yapılan kontrol neticesinde; 

 Kırşehir ve Sungurlu’da bulunan çalışanların prime esas kazanç ve hizmet 

bilgilerinde primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata bulunmadığı, 

 Keçiören’de bulunan sigortalılardan, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine 

istinaden tüm sigorta kollarına tabi olan 2 çalışanın, prime esas kazanç ve hizmet 

bilgilerinde primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata bulunduğu, diğer 4 çalışanın 

bilgilerinde ise hata bulunmadığı, beyannameyi gönderene elektronik ortamda 

bildirilmiştir. 

 

Bu durumda (M) Limited Şirketi sistem tarafından tespit edilen hatayı düzelttikten sonra 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeniden gönderebileceği gibi hata bulunan 

tahakkuka ilişkin bilgileri düzeltmeden de hata bulunmayan tahakkuklara esas bilgilerin 

onaylama işlemini yaparak beyannamesini gönderebilecektir. 
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(M) Limited Şirketinin beyannamedeki hataya ilişkin düzeltmeleri tamamlamadan hata 

bulunmayan tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini göndermesi 

durumunda onaylanan tahakkuklara esas bilgiler için beyanname verilmiş sayılacak ve 

tahakkuk fişleri düzenlenecektir. 

 

 

Dolayısıyla onaylanan bilgilere istinaden; 

 

 Vergi kesintisine ait 1 adet tahakkuk fişi, 

 Kırşehir’de bulunan merkez işyerinde çalışan 9 sigortalıya ait 2 adet tahakkuk fişi, 

 Sungurlu’da bulunan şubesinde çalışan 5 sigortalıya ait 2 adet tahakkuk fişi, 

 Keçiören’de bulunan şubesinde çalışan 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta 

kollarına tabi 3, sosyal güvenlik destek primine tabi 1 sigortalıya ait 2 adet tahakkuk fişi, 

olmak üzere toplam 7 adet tahakkuk fişi düzenlenerek (M) Limited Şirketine elektronik 

ortamda iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk fişlerinin tebliğ işlemi de tamamlanmış 

olacaktır. 

 

Keçiören’de bulunan şubede 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm 

sigorta kollarına tabi olarak çalışan 2 sigortalının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin 

daha sonra düzeltilerek beyan edilmesi halinde, düzeltme beyannamesinin daha önce 

verilen ve onaylanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan bilgileri de 

kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

8) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine İlişkin Düzeltme Beyannamesi Nasıl 

Verilecektir? 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde 

elektronik ortamda verilmesi esastır.  

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. 

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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12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 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. maddesine istinaden incelenerek uygun görülmesi halinde işleme 

alınacaktır. 

 

 

 

9) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine İlişkin Ceza Uygulaması Nasıl 

Olacaktır? 

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 kesilecektir. 

10) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile İlgili Olarak Vergi Kimlik Numarası 

ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi İlişkin Uygulama 

Nasıl Olacaktır? 

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 
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eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi 
Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 
Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) 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 bu Tebliğin 
yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden 
(https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir. Söz konusu madde 
yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 

Diğer maddeler 1/1/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

Saygılarımızla, 
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