
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

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 içerdiği 
bigiler hakkında 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 –127 İstanbul, 2017 
 
Konu: Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki mükellefler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” 
uygulaması 01.07.2018 tarihine ertelendi. 

Sayın; Mükellefimiz, 
 
Hatırlanacağı üzere, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 
bildirmekle yükümlü olanlar tarafından 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 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti. 
 
Tebliğ uyarınca, birleştirilmiş beyannamelere ilişkin zorunluluk Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde 
bulunan mükellefler/işverenler için (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak 
üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlamıştır. Tebliğ’de diğer mükellefler/işverenler için ise 
zorunluluğun başlama tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmişti. 12 Aralık 2017 tarihinde Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın internet sitesinde, söz konusu Tebliğ’de değişiklik yapmak üzere hazırlanan 3 sıra 
numaralı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderildiği duyurulmuştur. 
 
Söz konusu Tebliğ uyarınca; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde 
başlamış olan bu uygulama, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan 
mükellefler/işverenler (281 seri numaralı GV Genel Tebliği’nde belirtilen bankalar hariç) için 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. 
 
Yukarıdaki illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde 
yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret 
ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık 
prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir. 
Tebliğ’in yürürlük maddesinde yapılan değişiklik uyarınca yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2018 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in diğer maddeleri 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe 
gireceğinden, yukarıda belirtilen iller dışındaki mükellefler/işverenler için “Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiş olmaktadır. 
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