
 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu 
sirkülerin tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 

 

Sayı : 2017 –042                                                             İstanbul,  2017  

Konu :  Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 
uzatıldı. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sayın İlgili, 
 
30 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sıra numaralı Tebliğ’le yukarıdaki bildirimin 
verilme süresi 2 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Genel Tebliği”nde, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 
SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Söz 
konusu Tebliğ 20 Şubat 2017 tarihli ve 034 numaralı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 
 
İlgili beyannameler, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından 
(Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden 
itibaren verilmeye başlanacaktır. Diğer mükellefler/işverenler için zorunluluğun başlama tarihi ise 1 
Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. 
 
Ayrıca bu beyannameleri vermek zorunda olan mükelleflere/işverenlere bir defaya mahsus olmak 
üzere 31 Mart 2017 tarihine kadar “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil 
Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” (Ek-8) verme zorunluluğu getirilmişti. 
 
30 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sıra numaralı Tebliğ’le yukarıda yer verilen 
bildirimin verilme süresi 2 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre “Vergi Kimlik Numarası 
ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” (Ek-8), internet 
vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda 2 Mayıs 2017 tarihine kadar verilebilecektir. 

 
Saygılarımızla;  
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (0216) 520 00 90 numaralı şirket telofonumuzdan veya 
aşağıda yeralan mail bilgilerinden  temasa geçmenizi rica ederiz. 
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