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Tarih 17.03. 2017 

Konu "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesi 

Sirküler No   MDYMM/2017/11 

 
 

 

KONU :  Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar 

Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" 

nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru! 

AÇIKLAMA:  

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği 

“Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1 inci maddesine göre, elektronik ortamda 

verilmesi gereken “EK-8:Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil 

Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” İnternet Vergi Dairesi (www.intvrg.gib.gov.tr) 

adresinde bulunan “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde yer almaktadır. Bildirimin en 

geç 31.03.2017 Cuma günü saat 23.59’a kadar, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gönderilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu bildirimi; 

- E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini 

kullanarak, 

- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 

yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya 

aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri 

aracılığıyla, 

http://www.intvrg.gib.gov.tr/
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- Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile 

sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal 

müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak, 

- Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu 

bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi 

dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak 

elektronik ortamda göndereceklerdir. 

“EK-8:Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 

Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”girişi yapmak için; 

 

 

 

İletişim: Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli 

açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

 

https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=sgkvkn
https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=sgkvkn

