
MUHTASAR VE 
HİZMET PRİM 

BEYANNAMESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı



• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar 

• 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında 

sözleşmeli olarak çalıştırılanlar 

• Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar

• Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler (kamu görevlisi

olmayanlar)

• Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma

Programlarından yararlananlar (TYÇP)

• 2547 Yüksek Öğretim Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan 

öğrencilerden aylık kazançları, asgari ücretten fazla olmayanlar

• Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler

• İntörn öğrenciler

• Bursiyer öğrenciler

5510 Sayılı Kanunun 4/1-a Bendi (4/a) Kapsamındakiler 



• 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 olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya 

ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

İçeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 26 üncü 

günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda 

gönderilmesi gerekmektedir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI 



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 26 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi  

dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesine dahil edilecektir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI 



Beyan ve Ödeme Süreleri

Dönem 
Ücretin 

Ödenme 
Zamanı 

SGK Bildirimi İçin 
Beyannamenin Verileceği  

Ay
Vergi Kesintisi Beyan Edilecek Ay 

15 Ocak - 14 
Şubat 2020

Çalışma 
süresi 

başında

26 Şubat 2020'ye kadar 
verilecek Ocak/2020 

beyannamesi ile 

26 Şubat 2020'ye kadar verilecek 
Ocak/2020 beyannamesi ile 

15 Ocak - 14 
Şubat 2020 

Çalışma 
süresi 

sonunda

26 Şubat 2020'ye kadar 
verilecek Ocak/2020 

beyannamesi ile 

26 Mart 2020'ye kadar verilecek 
Şubat/2020 beyannamesi ile 

Mart 1. ila 30. 
gün arası ücret 

ödeyen işyerleri

Beyan Süresi Ödeme Süresi
26.04.2020 
Saat : 23.59

Muhtasar 26.04.2020 
SGK 30.04.2020



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 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 

SGK İl Müdürlüğüne başvurulacaktır. 

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİ



Muhtasar ve Hizmet Prim 
Beyannamesi Kurulumu ve 

Düzenlenmesi



MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ PROGRAMI

• Beyanname Düzenleme Programı www.gib.gov.tr adresinde e-İşlemler 
bölümünde e-Beyanname bölümünden veya 
https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinden indirilebilir. 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html


 İlgili sayfada BDP linkine tıklandığında ebyn.exe programı kullanıcının makinesine iner. 

 Bu program çalıştırılarak BDP programı bilgisayara kurulur. 



• BDP programı otomatik olarak c:\ebyn altına kurulmaktadır. Programı 

çalıştırmak için c:\ebyn altında bdp.bat dosyasına tıklanmalıdır. 



BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ





Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi

Bildirimi, SGK Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler

bölümlerinden oluşmaktadır.

• Genel Bilgiler

Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi

Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır.

• İdari Bilgiler

İdari Bilgiler bölümünde Vergi Dairesi, Dönem Tipi, Ay, Yıl

alanları bulunur.

İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık seçilmek zorundadır.

BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 

• Şube No

Vergi dairesinde şube açılış işlemleri sırasında sicil bölümünce şube için verilen kod numarası yazılmalıdır. Şube

kodu bilinmiyorsa, internet vergi dairesinden sorgulanabilir.

• Vergi Sorumlusu Bölümü

“Vergi Sorumlusunun” bilgilerinin bulunduğu bölüm, vergi sorumlusunun Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi

Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No

alanlarından oluşmaktadır.



Vergi Dairesi Kısmına Bağlı Bulunduğunuz Vergi Dairesi Yazılacak



 Dönem tipi aylık olarak seçilecektir.



 Dönem tipi seçildikten sonra ay ve yıl bilgileri girilecektir.



 Şube No kısmına bütün birimlerimizin kendine ait vergi kimlik numarası 
olduğundan dolayı ‘0’ yazılacaktır



 Vergi Sorumlusu kısmında biriminize ait vergi numarası ve birim 
ünvanı mail adresi ve telefon numarası yazılacaktır.



Bir Sonraki Ay Beyan Durumu



Vergiye Tabi İşlemler Sekmesi



 Ödeme Emri Belgesinde Bulunan Vergi satırlarındaki tutarlar yazılacaktır.

012 Nolu Ödeme Tür 
Koduna Yazılacak Tutar

302 Nolu Ödeme Tür 
Koduna Yazılacak Tutar

Mahsup Edilecek Asgari geçim 
İndirim Tutarı kısmına yazılacak



Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Matrahının Hesaplanması

• Gelir Vergisi    : AGİ+Gelir Vergisi/Gelir Vergisi kesinti oranı x 100 = Gelir Vergisi 

Matrahı

• Damga Vergisi : Damga Vergisi Tutarı / 7,59 X 1000 = Damga Vergisi Matrahı



AGİ+GELİR 
VERGİSİ TUTARI 

YAZILACAK

DAMGA VERGİSİ 
TUTARI YAZILACAK

MAHSUP 
EDİLECEK AGİ 

YAZILACAK



PERSONEL SAYISI 
BİLDİRİLECEK BÖLÜM







 Excel formatında hazırlanan dosya Farklı Kaydet yapılarak txt. 
Formatı ile kaydedilir.



EXEL ORTAMINDA TXT FORMATINDA 
HAZIRLANAN DOSYA SGK BİLDİRİMLERİ 

KISMINA OK İŞARETLİ BUTONA 
BASILARAK YÜKLEME İŞLEMİ YAPILIR







 Ekler sekmesinde sadece iş yeri bilgileri kulakçığı doldurulacaktır.



 Bütün bilgiler doldurulduktan sonra kaydet yapılarak beyanname kaydedilir.



 PAKETLEME bölümünden veri paketleme işaretlenir, ekrana düşen veriyi ‘beyannameyi 

pakete ekle’ yapılarak ‘paket dosya adı’ yazılır ve ‘paket oluştur’ ile C:\ebyn\paketler kısmına 

veri kaydedilir.



 Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasına veri yüklemesi yapılmak üzere ‘Giriş’ yapılır. Vergi 
dairesinden alınan kullanıcı kodu ve şifresinin unutulması halinde tekrar Vergi Dairesine 
başvurmak gerekmektedir.



 Bu ekranda ‘paket gönder’ yaparak veri yükleme işlemlerine başlanır.





 Kontrol edildikten sonra alt ekrana düşen ‘Onay Bekliyor’ durumundaki beyanname ‘Özel Onay’
işaretlenir. Kayıtlarda hata var ise hatalı yazısının yanındaki zarf şeklindeki uyarının içerisinde 
hatanın sebebi açıklanmaktadır. Beyannameye geri dönerek gerekli düzeltmeler yapılır ve 
sisteme tekrar yüklenir.



 ‘DVM’ işaretlenerek alt kısımdaki ‘Özel Onay’ butonuna tıklanır. DVM işaretlenmez ise 
tahakkuk fişinde Damga Vergisi görünür.





 ‘T’ harfine basılarak Tahakkuk Fişine ulaşılabilir.



 Bu ekran kapatıldığında ‘S’ harfi görünecektir buradan ise sigorta prim tahakkuk fiş 
dökümü alınabilir.



 Beyanname ara butonundan geriye dönük onaylanmış 
beyannameler dökümü alınabilir.



• Prim dönemleri farklı olan ödemelerin (stajyerler‐ sürekli işçiler) 

dönemi SGK ile görüşülerek aynı döneme alınabilir.

• Her harcama birimi vergi numarası ile bir ayda tek bir beyanname 

verebilir.

• Sistem mükerrer beyanı kabul etmemektedir; yüklenen beyan iptal 

edilerek yenisi yüklenebilir.



İş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını 
belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur.

26 Haneli Sicil Numarasının ilk rakamından 
sonraki 6 hane  Nace kodunu gösterir.

Nace Kodu Nedir ?



1.2. Şube No Vergi dairesinde şube açılış işlemleri sırasında sicil servisi 
tarafından verilen kod numarası yazılmalıdır. Şube kodu bilinmiyorsa, internet 
vergi dairesinde “Beyanname İşlemleri” modülünde “Mesajlar” menüsüne 
girilerek “Şube Bilgileri Sorgulama” ekranından sorgulama yapabilirler. 

Şube No:



1. Vergi Kesintilerine İlişkin Düzeltmeler

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintilerine ilişkin bölümlerinde hesap hatası, eksik bildirim, T.C. kimlik no
hatası vb. hatalar olması durumunda, düzeltme beyannameleri aynı dönem için daha önce verilen beyannameler dikkate 
alınmaksızın, beyan edilmek istenen tüm bilgiler olması gereken son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir.

* Verilen düzeltme beyannamesi vergi kesintileri açısından eski beyannameyi hükümsüz hale getirir ancak tahakkukların tümü 
geçerlidir.

* Yapılan düzeltme matrah artırıcı yönde ise, sistem tarafından düzeltme beyannamesinde belirtilen matrah ile önceki 
beyannamedeki fark kadar tahakkuk düzenlenir. Hem ilk beyannamenin tahakkuku, hem de ikinci beyannamenin tahakkuku 
geçerlidir. 

* Yapılan düzeltme matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yönde ise düzeltme beyannamesinin tahakkuku sistem tarafından sıfır 
olarak düzenlenir. Yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının belgelendirilmesi ya
da mükellef tarafından yapılan yazılı açıklamanın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde, tahakkuk vergi dairesince 
düzeltilebilmektedir. Açıklamanın yeterli görülmediği durumlarda bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmektir.

* Düzeltme işleminin sadece vergi kesintilerine ilişkin olması, prim ve hizmet bilgilerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir 
durum olmaması halinde, SGK Bildirimleri kulakçığında “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan 
ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan 
ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Sigortalı bilgilerinin tekrar beyan edilmesine gerek yoktur.

DÜZELTME BEYANNAMELERİ 



SGK Bildirimlerinde Düzeltme Olmaması 
Durumunda İşaretlenecek Kutucuk



2. SGK Bildirimlerine İlişkin Düzeltmeler

• SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda, düzeltme beyannamesi

gönderilmek istenildiğinde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna sadece iptal

edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilmelidir. Daha önce

beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de yine aynı şekilde kalması istenilen

bilgilerin “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna tekrar yazılmasına gerek yoktur. Bu

bilgiler için tablo üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde /

beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda

yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.”

kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

• Düzeltme işleminin sadece prim ve hizmet bilgilerine ilişkin olması, vergi

kesintilerine ilişkin düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde

vergi kesintilerinin önceki beyannamede beyan edildiği şekliyle düzeltme

beyannamesinde de yer alması gerekmektedir.



Mükellef A, bir döneme ilişkin ilk defa tahakkuk oluşturacağı verileri 
aşağıdaki şekilde sisteme girmiştir. Tahakkuklar ilk kez düzenleneceğinden 
“Belgenin Mahiyeti” alanında satırları “ASIL” seçerek düzenlemiş, 
beyannameyi onaylayarak tahakkukunu almıştır. 

ÖRNEK-1



*Daha sonra Mükellef A, ilk beyannamede beyan edilen 528… SSK sicil numaralı “Tolga” adlı çalışanın 
belge türünü sehven hatalı oluşturduğunu fark etmiştir. Bu çalışan için kanun türünün aslında “Sosyal 
Güvenlik Destek Primi” olarak seçilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu düzeltme için;

- Öncelikle bu sigortalıya ait “Tüm Sigorta Kolları” tahakkukundaki kaydının iptal edilmesi 
gerekmektedir. Daha önce yapılan bildirim satırında yer alan bilgiler aynı şekilde yazılır. Sadece 
“Belgenin Mahiyeti” alanı “İPTAL” seçilir, diğer bölümler aynı bırakılır.

- Düzeltilmek istenen bilgiler olması gereken şekliyle ikinci satır olarak eklenir. Bu dönemde 
“Sosyal Güvenlik Destek Primi” ile ilgili belge ve kanun türü için daha önce tahakkuk oluşmamış olması 
nedeniyle “Belgenin Mahiyeti” alanı “ASIL” olarak seçilir.



*Daha sonra Mükellef A, ilk beyannamede beyan edilen 466… SSK sicil numaralı “Ömer” adlı
çalışanın belge türünün de hatalı olduğunu fark etmiştir. Bu çalışan için de kanun türünün aslında
“Sosyal Güvenlik Destek Primi” olarak seçilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu düzeltme için;

- Öncelikle bu sigortalı için “Tüm Sigorta Kolları” tahakkukundaki kaydının iptal edilmesi
gerekmektedir. Daha önce yapılan bildirim satırında yer alan bilgiler aynı şekilde yazılır. Sadece
“Belgenin Mahiyeti” alanı “İPTAL” seçilir, diğer bölümler aynı bırakılır.

- Düzeltilmek istenen bilgiler olması gereken şekliyle ikinci satır olarak eklenir. Bu dönemde
“Sosyal Güvenlik Destek Primi” ile ilgili belge ve kanun türü için daha önce tahakkuk oluştuğundan
“Belgenin Mahiyeti” alanı “EK” olarak seçilir.

ÖRNEK 2



Şube Bilgileri Sorgulama Ekranı



SGK İşyeri Sicil Numarası ve Vergi Numarası Eşleştirme Kontrol işlemleri



• Kontrolü yapmak için https://intvrg.gib.gov.tr/ adresine kullanıcı kodu ile 
girilip, “Mükellef İşlemleri/Mükellef Dosyası” altında bulunan “SGK 4/1-a 
İşyeri Bilgileri” kullanılabilir. Bu sorgulama yapıldığında web servis 
aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan güncel veri ekrana 
getirilmektedir.















Teşekkürler…

Onur TEMUR
SGDB

Meryem YILMAZ
İMİD


