
Birleştirilmiş Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Ücretlerin Ayrıca 

Bildirilebilmesi 

 

 

Bilindiği üzere; 193 sayılı Kanunun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 

onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 18/2/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel 

Tebliğinde vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar 

Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik 

Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilerek alınması 

uygun görülmüştür.  

Keza, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü 

maddesinin verdiği yetkilere istinaden kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının 

sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının 

“1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik 

ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 

26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya 

geçmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 13 Ocak 2020 tarih ve 122 sayılı Vergi Usul Kanunu 

Sirküleri ile; vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı 

Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü 

olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla 

birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim 

ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması 

suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret 

ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya 

tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A 

Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam 

edeceklerdir. 

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/ internet adresinden görüntülenebilecektir. 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan 

mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda 

gönderebilmek için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik 

Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat 

etmeleri halinde mezkûr Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi 

dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği, elektronik ortamda beyanname 

göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunan mükelleflerin ise mevcut kullanıcı 

kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 



gönderecekleri 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde 

açıklanmıştır. 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan 

mükelleflerin/işverenlerin 122 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep 

Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları 

ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)”nu doldurarak bağlı oldukları vergi 

dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, 

parola ve şifre verilecektir. 

Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik 

ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden 

merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname 

kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir 

kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, 

parola ve şifre verilecektir. 

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda 

gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, 1003B 

Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeni aldıkları bu kullanıcı kodu, 

parola ve şifre ile gönderebilecek ve gönderdikleri beyannameleri bu kullanıcı kodu, parola 

ve şifre ile görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere 

alınan mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesi elektronik ortamda gönderilemeyecek ve görüntülenemeyecektir. 

Konuya ilişkin yetkileri gösteren Tablo da aşağıdadır: 

 

  
   

   

   



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulduğu üzere; anılan Beyannamenin 

kullanılmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

ortak olarak hazırlanan kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden 

ulaşabilir. 

Ayrıca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” alanına 

soru ve cevaplar da eklenmiştir. 

 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

