
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DUYURU: 29.07.2019/53 
 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM MÜKELLEFLER/İŞVERENLER 
TARAFINDAN UYGULANMAYA BAŞLANACAĞI TARİH 01.01.2020’YE ERTELENMİŞTİR 

 
27.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel 
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Sıra No.lu Tebliğ” ile, muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin tüm mükellefler ve işverenler için uygulanmaya başlanacağı tarih, (6 ay 
ertelenerek) 01.01.2020 olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin detayları 
aşağıdaki gibidir.  
 

I. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULANMASI 
 
18.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Tebliği” ile, vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi 
sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmişti. Ayrıca sözü edilen düzenleme kapsamında, Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi’nin;  
 

 Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.06.2017,  
 

 Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 
01.01.2018  

 
tarihleri itibariyle uygulamaya geçileceği belirtilerek, 01.07.2018 tarihi itibariyle de uygulamanın 
Türkiye geneline yaygınlaştırılacağı ve tüm mükellefleri/işverenleri kapsamasının sağlanacağı 
ifade edilmişti.  
 
Ancak, özellikle ücret bilgilerinin mahremiyetine yönelik kaygılar ve mevcut durumda ücret 
bordroları İnsan Kaynakları tarafından hazırlanıyor iken muhtasar beyannamelerin Mali İşler 
departmanları tarafından hazırlanıyor olmasının, uygulama değişikliği sonrasında şirketlerdeki 
işleyişi aksatacağı ve yeni düzenlemeye uyumu zorlaştıracağı yönündeki endişeler sebebiyle, 
Türkiye genelinde 01.07.2018 olarak öngörülen uygulamaya başlama tarihi; 
 

 29.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “4 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Tebliği” ile 01.10.2018’e, 
 



 
 

 

 

 27.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Tebliği ile de 01.07.2019 tarihine  

 
olmak üzere iki defa ertelenmişti.  
 

II. MUHTASAR VE RPİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜRKİYE GENELİNDE UYGULAMAYA 
BAŞLANMA TARİHİ YENİDEN ERTELENMİŞTİR 

 
İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasının Türkiye 
geneline yaygınlaşarak tüm mükellefler/işverenler için uygulanması için belirlenen tarih, 
üçüncü defa ertelenerek 01.01.2020 olarak değiştirilmiştir.  
 
Buna göre, yukarıda adı geçen illerin (Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı’nın) dışındaki illerde 
bulunan mükellefler/işverenler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına 
01.01.2020 tarihi itibariyle başlanılacaktır.  

 
Saygılarımızla.   


