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SİRKÜLER 

2020/02 

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden tüm ülke çapında geçilmiştir.  

Uygulama ile birlikte, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-

Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.  

Ocak/2020 öncesine ait işlemler bakımından e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek 

işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir.  

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan 

alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye devam 

edebilecektir. İşyerinin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-

Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemeyen işverenler, tescil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla 

işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edebileceklerdir.   

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından uygulama kılavuzları yayınlanmıştır.  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuz 

açıklamaları aşağıdaki bilginize sunulmakta olup, ilgili kılavuzlar ekte paylaşılmıştır.   

 

MUPHB 1 1003A Beyanname Düzenleme Kılavuzu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için 

gerekli bilgilerin yayımlandığı kılavuzdur.  

MUPHB 2 1003B Beyanname Düzenleme Kılavuzu VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

kapsamında, ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin bilgiler ile sigortalıların sigorta primleri ve 

kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler 

için yayımlanan kılavuzdur.  

MUPHB 3 Mükellefiyet Açtırma Gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayanların Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi göndermek amacıyla yeni açtıracağı mükellefiyet için yayımlanan kılavuzdur.  

MUPHB 4 Dönem Değişikliği Bildirimi Gelir stopaj mükellefiyetinde üç aylık dönemden aylık mükellefiyete 

geçmek isteyenler için yayımlanan kılavuzdur.  

MUPHB 5 Sık Sorulan Sorular Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen sorular üzerinden cevaplar yer almaktadır.   


