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SİRKÜLER NO: YORDAM–2020/S–18     İST. 17.01.2020 

 

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE 

İŞVERENLERİN ÜCRET GİZLİLİĞİ TERCİHİ 
 

 

Bilindiği üzere, Ocak 2020 döneminden itibaren tüm mükellefler tarafından vergi kanunlarına 

göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik 

Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” birleştirilerek, Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesi oluşturulmuştur.   

 

İdare tarafından yayımlanan 122 nolu V.U.K. Sirküleri „nde; tercih eden 

mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini 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 beyan edeceklerdir. 

 

Ücret gizliği nedeniyle tercihini bu kapsamda kullanacak mükellef ve işverenler; 122 nolu 

V.U.K. Sirküler 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 (Ek-1) 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. 

 

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. 

 

Özet Olarak; 

 

-1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 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 sayıları 

beyan edilecektir.  

 

-Mükellefler, yaptıkları ödemelere ilişkin kesintileri 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. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı „nca hazırlanan şifre ile ilgili yetki tablosu aşağıdadır; 
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ŞİFRE İLE İLGİLİ YETKİ TABLOSU 

 

 Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi Ücrete İlişkin Alınan Şifre 

Gönderilebilecek 

Beyannameler 

Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında 

kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga vb. 

tüm beyannameler 

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB 

(1003B) 

Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir. Mükellefiyetli şubelerin her biri 

için ayrı bir kullanıcı alınabilir. 

Görüntüleme Yetkisi Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet 

bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin 

MPHB (1003B) ve diğer tüm 

beyannameleri görüntüleyebilir. 

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB 

(1003B) görüntüleyebilir. 

 

 

 

        SAYGILARIMIZLA,… 

 

 

Dayanak; 

 

- Gelir İdaresi Başkanlığı „nca Yayımlanan 13.01.2020 tarih VUK-122/2020-1 Vergi 

Usul Kanunu Sirküleri/122 

 

Bilgi notu; 

 

Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellefleri ile düzenlemiş 

oldukları mevcut "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik 

Beyanname Aracılık" sözleşmelerinde 5510 sayılı Kanun ile ilgili sorumluluklara ilişkin 

ifadeler yer almıyorsa ve mükelleflerinin çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri ve 

kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin bilgilerini 

içeren bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi beyan edeceklerse, 340 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan 5510 sayılı Kanuna ilişkin bilgileri ihtiva eden 

"Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname 

Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyerek İnternet Vergi Dairesi sistemine bilgi girişi yapmaları 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 


