
1.	Muhtasar	ve	prim	hizmet	beyannamesi	vermekle	yükümlü	olanlar	
kimlerdir?	
	

• 5510	sayılı	Kanunun	4	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	(a)	bendi	
kapsamında	sigortalı	sayılan	kişileri	(Ek	9	uncu	maddesi	
kapsamındaki	sigortalılar	hariç)	bildirmekle	yükümlü	olanlar,	

• Geçici	20	nci	maddesi	kapsamındaki	sandıklar,	
	
2.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesinin	 elektronik	 ortamda	
verilmesi	zorunlu	mudur?	
	
Evet.	4/1/1961	tarihli	ve	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanununun	mükerrer	257	
nci	maddesi	ile	5510	sayılı	Kanunun	100	üncü	maddesinin	verdiği	yetkilere	
dayanılarak	muhtasar	ve	prim	hizmet	beyannamesinin	elektronik	ortamda	
verilmesi	zorunludur.	
	
3.	 Yasal	 süresi	 dışında	 verilen	 muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	
beyannamesinin	kağıt	ortamında	verilmesi	mümkün	müdür?	
	
Hayır.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesi	 hiçbir	 durumda	 kağıt	
ortamında	verilemeyecektir.	
	
4.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesi	 ne	 zaman	 ve	 nereye	
verilecektir?	
	
Sigortalıların	 cari	 aya	 ait	 prime	 esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgilerini	 içeren	
muhtasar	ve	prim	hizmet	beyannamesi	en	geç	ertesi	ayın	23	üncü	günü	saat	
23.59’a	kadar	yetkili	vergi	dairesine	verilecektir.	
	
5.	 İçinde	 bulunulan	 ayın	 15’i	 ile	 müteakip	 ayın	 14’ü	 arasındaki	
çalışmaları	 karşılığı	 ücret	 alan	 sigortalılar	 için	 muhtasar	 ve	 prim	
hizmet	beyannamesi	ne	zaman	ve	nereye	verilecektir?	
	
İçinde	 bulunulan	 ayın	 15’i	 ile	 müteakip	 ayın	 14’ü	 arasındaki	 çalışmaları	
karşılığı	 ücret	 alan	 sigortalıların	 prime	 esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgilerini	
içeren	Muhtasar	Prim	ve	Hizmet	Beyannamesi	en	geç	beyannamenin	ilişkin	
olduğu	 ayı	 takip	 eden	 ayın	 23’ü	 saat	 23.59’a	 kadar	 yetkili	 vergi	 dairesine	
verilecektir.	
	
	



6.	Biten	özel	bina	 inşaat	ve	 ihale	konusu	 işler	 için	muhtasar	ve	prim	
hizmet	 beyannamesinin	 takip	 eden	 ay	 beklenilmeden	 verilmesi	
mümkün	müdür?	
	
Evet.	 Biten	 özel	 bina	 inşaat	 ve	 ihale	 konusu	 işler	 ile	 çalıştırılan	 tüm	
sigortalıların	 işten	 ayrılış	 bildirgesi	 verilmiş	 olan	 işyerleri	 için,	 sadece	
prime	 esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgilerini	 ihtiva	 eden	 Muhtasar	 ve	 Prim	
Hizmet	 Beyannamesi,	 işlemlerin	 gerçekleşmiş	 olduğu	 ay	 içerisinde	 de	
verilebilecektir.	
	
7.	 Yarım	 çalışma	 ödeneği	 alan	 sigortalılar	 için	 muhtasar	 ve	 prim	
hizmet	beyannamesi	ne	zaman	verilecektir?	
	
25/8/1999	 tarihli	 ve	4447	sayılı	 İşsizlik	Sigortası	Kanununun	Ek	5	 inci	
maddesi	kapsamında	yarım	çalışma	ödeneği	 alan	 sigortalıların	prime	esas	
kazanç	ve	hizmet	bilgilerini	içeren	Muhtasar	ve	Prim	Hizmet	Beyannamesi,	
Türkiye	İş	Kurumu	Genel	Müdürlüğü	tarafından	en	geç	beyannamenin	ilgili	
olduğu	 ayı	 takip	 eden	 üçüncü	 ayın	 23	 üncü	 günü	 saat	 23.59’a	 kadar	
elektronik	ortamda	gönderilecektir.	
	
8.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesi	 hangi	 durumda	 Sosyal	
Güvenlik	Kurumuna	verilmiş	sayılacaktır?	
	
5510	 sayılı	 Kanuna	 göre	 her	 bir	 işyerinde	 çalıştırılan	 sigortalıların	 prime	
esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgilerini	 ihtiva	 eden	 Muhtasar	 ve	 Prim	 Hizmet	
Beyannamesi,	mükellef/işveren	 veya	 aracılık	 yetkisi	 verilmiş	 gerçek/tüzel	
kişiler	 tarafından	 onaylanarak	 vergi	 dairesine	 verildiği	 anda	 Kuruma	 da	
verilmiş	sayılır.	
	
9.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesinin	 verilmesinde	
sigortalıların	prime	esas	kazanç	ve	hizmet	bilgilerinde	hata	bulunması	
halinde	beyanname	verilebilecek	midir?	
	
Muhtasar	 ve	Prim	Hizmet	Beyannamesinde,	 primin	 tahakkuk	 ettirilmesini	
engelleyen	 hata	 tespit	 edilmesi	 halinde	 bu	 hata	 kaynağı	 ile	 birlikte	
beyannameyi	 gönderene	 elektronik	 ortamda	 bildirilecek	 ve	 beyannameyi	
gönderen	 tarafından	 söz	 konusu	 hatalar	 düzeltildikten	 sonra	 beyanname	
tekrar	gönderilecektir.	
	
	
	



10.	 Hata	 bulunmayan	 prime	 esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgileri	 için	
beyannamenin	verilmesi	mümkün	müdür?	
	
Evet.	 Beyannameyi	 gönderen,	 bildirilen	 hataya	 ilişkin	 düzeltmeleri	
yapmaksızın	hata	tespit	edilmeyen	tahakkuklara	esas	bilgileri	onaylayarak	
beyannamesini	gönderebilecektir.	
	
11.	 Hata	 bulunmayan	 prime	 esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgileri	 için	
beyannamenin	 verilmesinden	 sonra	 hata	 bulunan	 ancak	 düzeltme	
yapılmayan	bilgiler	için	beyanname	nasıl	verilecektir?	
	
Düzeltme	 yapılmayan	 hatalara	 ilişkin	 bilgiler	 için	 aynı	 döneme	 ait	 daha	
önce	 verilen	 ve	 onaylama	 işlemi	 tamamlanan	 Muhtasar	 ve	 Prim	 Hizmet	
Beyannamesini	de	kapsayacak	şekilde	düzeltme	beyannamesi	verilecektir.	
	
12.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesinin	 sigortalıların	 prime	
esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 bilgilerine	 ilişkin	 tahakkuklar	 elektronik	
ortamda	mı	iletilecektir?	
	
Evet.	 Onaylama	 işlemi	 tamamlanan	 beyannameye	 ait	 tahakkuk	 fişi/fişleri	
düzenlenerek	 mükellefe/işverene	 veya	 aracılık	 yetkisi	 verilmiş	
gerçek/tüzel	 kişiye	 elektronik	 ortamda	 iletilecektir.	 Bu	 ileti	 tahakkuk	
fişinin/fişlerinin	mükellefe/işverene	tebliği	yerine	geçecektir.	
	
13.	Muhtasar	 ve	prim	hizmet	beyannamesinde	prime	esas	kazanç	 ve	
hizmet	bilgileri	sigortalı	bazında	mı	doldurulacaktır?	
	
Evet.	 Muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesinde	 prime	 esas	 kazanç	 ve	
hizmet	 bilgileri	 her	 bir	 işyeri	 için	 sigortalı	 bazında	 kanun	 türü	 ve/veya	
belge	türü	seçilerek	doldurulacaktır.	
	
14.	 Yasal	 süresi	 dışında	 verilen	 muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	
beyannamesinin	 sigortalıların	 prime	 esas	 kazanç	 ve	 hizmet	 kısmı	
hangi	durumda	işleme	alınacaktır?	
	
Yasal	 süresi	 dışında	 verilen	 muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesinin	
sigortalıların	prime	 esas	 kazanç	 ve	hizmet	 kısmı	 kurumca,	Sosyal	 Sigorta	
İşlemleri	 Yönetmeliğinin	103	 üncü	 maddesine	 istinaden	 incelenerek	
uygun	görülmesi	halinde	işleme	alınacaktır.	
	
	



15.	Muhtasar	 ve	prim	hizmet	beyannamesinde	prime	esas	kazanç	 ve	
hizmet	 bilgilerine	 ilişkin	 düzeltme	 beyannamesi	 verilirken	
beyannamede	 yalnızca	 düzeltme	 yapılacak	 sigortalıların	 prime	 esas	
kazanç	ve	hizmet	bilgileri	mi	yer	alacaktır?	
	
Hayır.	 Daha	 önce	 verilmiş	 bulunan	 sigortalıların	 prime	 esas	 kazanç	 ve	
hizmet	 bilgilerine	 ilişkin	 muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	 beyannamesi	 veya	
beyannamelerindeki	 hata	 ve/veya	 eksikliklere	 ilişkin	 verilecek	 düzeltme	
beyannamelerinin,	 ilgili	 dönemler	 için	 verilen	 beyannamelerde	 yer	 alan	
bilgileri	de	kapsaması	gerekmektedir.	
	
16.	 Sosyal	 Sigorta	 İşlemleri	 Yönetmeliğinde	 belirtilen	 yasal	 süresi	
dışında	 verilmiş	 olmakla	 birlikte	 yasal	 süresi	 içinde	 verilmiş	 gibi	
kabul	 edilen	 haller	 nedeniyle	 sigortalıların	 prime	 esas	 kazanç	 ve	
hizmet	 bilgilerine	 ilişkin	 verilen	 düzeltme	 beyannameleri	 hangi	
süreye	kadar	verilmesi	halinde	yasal	süresi	içinde	verilmiş	sayılır?	
	
Söz	 konusu	 düzeltme	 beyannameleri	 Sosyal	 Sigorta	 İşlemleri	
Yönetmeliğinde	belirtilen	haller	için	öngörülen	tarihleri	takip	eden	ayın	23	
üncü	 günü	 saat	 23.59’a	 kadar	 elektronik	 ortamda	 verilmesi	 halinde	 yasal	
süresi	içinde	verilmiş	kabul	edilecektir.	
	
17.	 Beyanname	 gönderme	 aracılık	 yetkisi	 almış	 bulunan	 gerçek	 ve	
tüzel	kişilerin	mevcut	kullanıcı	kodu,	parola	ve	şifrelerini	kullanarak	
Muhtasar	 ve	 Prim	 Hizmet	 Beyannamesi	 göndermeleri	 mümkün	
müdür?	
	
Evet.	
	
18.	 Muhtasar	 ve	 Prim	 Hizmet	 Beyannamesi	 dışında	 kalan	 ve	 Sosyal	
Güvenlik	 Kurumuna	 karşı	 elektronik	 ortamda	 yerine	 getirilmesi	
gereken	 yükümlülükler	 için	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumundan	 şifre	
alınması	gerekmekte	midir?	
	
Evet.	
	
	


