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MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN YENİ BİR ŞİFRE İLE  
GÖNDERİLEBİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER TASLAĞI 

 
Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Sıra No.lu Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi 
gereken “Muhtasar Beyanname” ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar 
tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin 
birleştirilerek alınması öngörülmüş olup, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile, 
 

 Kesilen vergilerin matrahları,  
 Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı,  
 Meslek adları ve kodları ile  
 Prim ödeme gün sayılarının 

 
elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca, söz konusu Tebliğde, 
beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin / 
işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini de elektronik ortamda kendilerinin 
gönderebileceklerine ilişkin açıklamalara yer verilmişti. 
 
Bu defa, işbu Sirküler Taslağında, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme 
şartlarını taşıyan mükelleflerin / işverenlerin, kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin 
gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik 
ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile 
gönderebilmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir.  
 
Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan 
mükelleflerin / işverenlerin sadece Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik 
ortamda gönderebilmeleri için düzenlenen “Münhasıran Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu”nu doldurarak 
bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, 
parola ve şifre verilecektir. 
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için ayrı bir 
kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler / işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesini yeni aldıkları bu şifre ile gönderecek ve gönderdikleri beyannameleri bu şifre 



 
 

 

 

ile görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere alınan mevcut 
kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi elektronik 
ortamda gönderilemeyecek ve görüntülenemeyecektir. 
 
Yukarıda belirtilen söz konusu Sirküler Taslağı’nın metnine ulaşmak için tıklayınız 

 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin talep 
formu için tıklayınız 
 

Saygılarımızla.   
 
 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/sirkutaslak30052019.pdf
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/sirkutaslak30052019ek.pdf

