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MPHB NEDİR, 

NEREYE ve 

NASIL 

VERİLECEK1



“6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile;

✓ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (Madde 98/A)

✓ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, (Madde 28) 

✓ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, (Madde 86, 100)

Değişiklikler yapılarak  SGK’ya verilmesi gereken APHB ile Maliye Bakanlığı’na verilmesi gereken muhtasar

beyanname, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” (MPHB) adı altında birleştirilmiştir. 

6728 Sayılı Kanun



MPHB Uygulamasının
Amacı;
Kanunun Amacı Nedir ?

• Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması,

• Gönüllü uyumun teşvik edilmesi, 

• Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması,

• Bürokrasinin azaltılması,



MPHB Uygulaması Kapsamına Girenler

1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan

kişileri bildirmekle yükümlü olanlar (Ek 9.Maddesi kapsamındaki ev hizmetlerinde çalışan 

sigortalılar hariç),

2) Geçici 20.Madde kapsamındaki sandıklar,

3) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar.



MPHB’ye Bağlı Fiillerde Tek Ceza Uygulaması

MPHB’ye ilişkin olup İPC uygulaması gerektiren fiillerde;

İPC 

Uygulaması

Gerektiren 

Fii l ler

5510’da Karşılığı Varsa

• Ceza 5510’a göre 
Uygulanır. 

• 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre başka 
bir ceza uygulaması 
yapılmaz.

5510’da Karşılığı Yoksa

• Ceza Vergi Usul 
Kanununa göre uygulanır.



MPHB’ye Bağlı SGK İdari Para Cezaları -1

MPHB’de sigortalıların, SPEK veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik veya geç bildirildiği hallerde 

her bir işyeri bazında;



MPHB’ye Bağlı SGK İdari Para Cezaları -2

Beyannamenin mahkeme kararı, diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarından alınan bilgiler veya denetim sonucu yapılan 

tespitler sonucunda sigortalının hizmet ve kazançlarının bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerin eksik 

bildirildiğinin anlaşılması halinde, asıl veya ek beyannameler için her bir işyeri bazında;

Durum MPHB APHB

Bilanço esasına göre defter tutanlar
AÜ x sigortalı sayısı

(max. 3 AÜ)

AÜ x 2 x Ay

Diğer defterleri tutanlar
AÜ x 1/2 x sigortalı sayısı

(max. 2 AÜ)

Defter tutmayanlar
AÜ x 1/3 x sigortalı sayısı

(max. 1 AÜ)

Sadece PEK eksikliği varsa
PEK kadar

(AÜ x 1/10 ile 2 arası)



Meslek Kodlarının Seçimi ve İPC Uygulaması

•5510/102’ye göre MPHB’de, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun 
bildirilmesi zorunlu olup, 

•MPHB’de çalışanların meslek adı ve kodlarının fiilen yaptıkları işe uygun olarak seçilmemesi halinde işyeri 
dosyası bazında 2020/Ocak ayından itibaren idari para cezası uygulanacaktır. 

•İdari Para Cezası : Sigortalı başına 1/10 asgari ücret tutarında ve maksimum 1 AAÜ kadardır.

•Dolayısıyla, sigortalıların meslek kodlarının fiilen yaptıkları işe uygun olması yönünde gerekli güncelleme 
çalışmalarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

•2020/Ocak Ayı ve sonrasında 0000/1111 şeklinde meslek kodu girişine izin verilmeyecektir.

MESLEK 

KODU 



Hangi Kanallarla Gönderilebilir ?

BDP

İnternet Vergi 

Dairesinden 

online

Defter Beyan 

Sistemine kayıtlı 

olanlar kendi 

siteminden



MPHB’ler Hangi Vergi Dairesine Verilecek

Yükümlü Grubu MPHB’nin verileceği VD

Vergi Kesintisi yapmakla yükümlüler

✓Kamu kurum ve kuruluşları

✓İktisadi Devlet Kuruluşları,

✓Ticaret şirketleri,

✓İş ortaklıkları,

✓Dernek/vakıf ve bunların ikt. İşletmeleri

✓Kooperatifler,

✓Yatırım fonu işletenler,

✓Serbest meslek erbabı

Ödeme veya tahakkukun yapıldığı

Yükümlü Grubu MPHB’nin verileceği VD

A-Vergi Kesintisi yapmakla yükümlü olmayanlar,

B-Kesinti yükümlüsü ancak kesintiye tabi ödemesi 

olmayanlar

Ancak sigortalı çalıştıran

Gerçek kişiler İkametgahının bulunduğu

Gerçek kişi 

dışındakiler

Kanuni merkez/işyerinin 

bulunduğu



MPHB’ler Hangi Vergi Dairesine Verilecek (Devamı..)

Ücret ödemeleri üzerinden yapılan Gelir Vergisi kesintisinin beyan edileceği yer Vergi 
Dairesi

Birden Fazla Vergi Dairesinde Mükellefiyet Varsa



Beyannamelerin Mükellefler veya Aracılar Tarafından Gönderilmesi

Beyanname

İşveren/Mükellef tarafından 

aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek 

mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda 

doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.

Yetkili Aracı Tarafından 

Kendileri beyanname gönderme yetkisine sahip olmayan mükellefler 1003B şifresi alamazlar

Gönderilebilir



Alış-satış kayıtlarını 
tutan meslek odaları

Basit usulde 
vergilendirilenlerle

MPHB Genel Tebliğ ekindeki

«Elektronik Beyanname Aracılık 
Sözleşmesi (Basit usulde vergilendirilen 

mükellefler için)»

yapmalıdır.

5362s. Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek 

Kuruluşları Kanununa göre 
kurulan oda ve birlikler

İşletme hesabına 
göre defter tutan 

üyelerle

MPHB Genel Tebliğ ekindeki 
«Elektronik Beyanname Aracılık 

Sözleşmesi (İşletme hesabı esasına göre 
vergilendirilen mükellefler için)» 

yapmalıdır. 

Aracılık yetkisi bulunan 
meslek mensupları

Müşterileriyle

340 VUK Tebliğ ekindeki

«Elektronik Beyanname Aracılık ve 
Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik 
Beyanname Aracılık Sözleşmesini» 

yapmalıdır

Yetkili Aracılarla Sözleşme Yapılması



Yetkili Aracılarla Sözleşme Yapılması

Sözleşme düzenlendikten sonra en geç 30 gün içinde https://intvrg.gib.gov.tr adresine girilmelidir.

Meslek mensuplarının 18.02.2017 tarihinden önce yapmış oldukları hizmet sözleşmeleri yenilenmek zorundadır. 

İnternet vergi dairesinde geçerli olan Hizmet Sözleşmesinin sayısının yanında 5510 yazılarak aktif hale 

getirildiğinde, sözleşmenin güncellenmesi yeterli olacak ve aracıların Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri 

güncellenmiş kabul edilecek.

Kendileri beyanname gönderme yetkisine sahip olan ancak istekleri dahilinde meslek mensubu vasıtasıyla 

beyanname gönderenler 1003B için ayrı şifre alabilirler.  

https://intvrg.gib.gov.tr/


Meslek Mensuplarının Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Sorumluluğu

Aracılık Sözleşmesinde Sorumluluk

“2-Meslek mensubu, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal 

düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesinden ve 

karşılığında tahakkuk fişinin/fişlerinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve 

Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur. 

4- Mükellef/işveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek mensubuna tam ve doğru olarak 

sunmakla yükümlüdür. Meslek mensubu kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin 

beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek mensubunun sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler 

çerçevesinde sınırlı olup bu bilgilerin bu bilgilerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru 

yansıtılmaması halinde 5510 sayılı Kanunun 12nci maddesi uyarınca ve bu maddenin Kuruma verdiği 

yetkiye istinaden yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işverenle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumludur.”



Meslek Mensuplarının Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Sorumluluğu

SSİY Madde Ek-4 :

«Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan 

bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet 

verdiklerinin, Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme 

cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden 

işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur.

...

Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil 

eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak 

yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekir.

İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden

meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.»



VKN – İSN Eşleştirilmesi

İşverenlere, bir defaya mahsus olmak üzere, 

“Ek-8: Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin

Bildirim” adı altında bir bildirim verme yükümlülüğü getirilmiş ve yerine getirilmesi için de 02.05.2017 tarihine kadar süre 

verilmiş,

Tüm SGK dosyalarına ait işyeri sicil numaralarının mükellef vergi numarasıyla mutlaka eşleştirilmesi gerektiği, aksi halde 

bildirim yapılamayacağı belirtilmişti.

01.01.2020 tarihinden itibaren MPHB uygulaması tüm illerde başlayacağından şu anda SGK e-Bildirge sisteminde 

eşleştirme için ilgili SGM’lere müracaat edilmesi, uygulama başladıktan sonra eşleştirmenin yapılmamış olması 

halinde ise gönderilen MPHB’nin SGK sistemine aktarılamayacak olması nedeniyle İPC ve diğer yasal 

yükümlülüklerin yerine getirilmemiş sayılacağı, teşvik ve desteklerden yararlanılamayacağı belirtilmektedir.

Eşleştirme yapıldıktan sonra SGK’da yeni bir iş yeri dosyası tescil edilmesi durumunda otomatik olarak bu işyeri 

önceki işyerlerine eklendiğinden ayrıca mükelleflerin/işverenlerin eşleştirme yapmalarına gerek bulunmamaktadır.



VKN – İSN Eşleştirilmesi



MPHB Verme ve Ödeme Zamanı

Yükümlülük Süre

SGK

Beyannamenin Verilmesi 26’sı

Ay sonu

26’sı

26’sı

Tahakkukun Ödenmesi

Gelir Vergisi Stopajı

Beyannamenin Verilmesi

Tahakkukun Ödenmesi



MPHB Tahakkuk Fişleri

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin tahakkuk fişleri ayrı ayrı düzenlenecek

Onaylama işlemi tamamlanan MPHB’ye ait vergi ve SGK tahakkuk fişi/fişleri ayrı ayrı düzenlenerek mükellefe/işverene

veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin

mükellefe/işverene tebliği yerine geçecektir.



MUHSGK 

ŞİFRELERİ ve BDP2



Ücret Gizliliği Çözüldü mü ?

ŞifrelemeMUHSGK
1003A

MUHSGK-2
1003B



Yetki Çizelgesi



Beyanname Düzenleme Programını Nasıl Kurabiliriz?

İlgili sayfada BDP linkine tıklandığında ebyn.exe programı kullanıcının bilgisayarına iner. Bu program çalıştırılarak BDP 

programı bilgisayara kurulur.



Beyanname Düzenleme Programını Nasıl Kurabiliriz?

BDP programı otomatik olarak c:\ebyn altına kurulmaktadır. Programı çalıştırmak için c:\ebyn altındaki bdp.bat dosyasına

tıklanmalıdır.



Beyanname Düzenleme Programını Nasıl Kullanabiliriz? 

“Yeni (Önceki Versiyonlar)” 

seçeneğinden girilmesi halinde: beyannamenin dönemine uygun versiyonda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

(MUHSGK) seçilerek programın açılması gerekmektedir. Uygun versiyon seçimi “Kullanıma Başlama Tarihi” ve

“Kullanımdan Kaldırılma Tarihi” alanları değerlendirilerek yapılmalıdır.

“Dosya --> Yeni” seçeneğinden girilmesi halinde ise: doğrudan en son versiyon açılacaktır.



Beyanname Düzenleme Programının (BDP) Ana Sekmeleri

MUHSGK 

1003A

Genel Bilgiler

Vergiye Tabi İşlemler

Ödemeler

Vergi Bildirimi

SGK Bildirimleri

Düzenleme Bilgileri

Ekler

MUHSGK-2  

1003B

Genel Bilgiler

Vergiye Tabi İşlemler

Vergi Bildirimi

SGK Bildirimleri

Düzenleme Bilgileri

Ekler

Bölümlerinden oluşmaktadır.



Genel Bilgiler Sekmesi

İşçi çalıştıranlar aylığa geçmek zorunda, Aralık ayında en az bir sigortalı bildirimi yapanları GİB 

otomatik olarak aylığa geçirecek. 



Vergiye Tabi İşlemler

Sadece 11-20 arası ve 302 kod

Ayrı şifre 
alınmışsa 11-20 
kodların 
seçilmesi hata 
sebebi



Vergi Bildirimi



Ödemeler

MUHSGK-2 yalnızca ücrete ilişkin olduğundan Ödemeler sekmesi bulunmamakta.



SGK Bildirimleri 

Her iki beyannamede ortak alan, ayrı şifre alanlar 

1003A’da bu alana veri girişi yapamaz



Ekler

Her iki beyannamede de ortak olarak 

bulunuyor, ayrı şifre alanlar 1003B de 

veri girişi yapacaklar



SGK Bildirimleri Sekmesi 

Aşağıdaki alanların doldurulması istenmektedir:

Alanlar Alanlar

Belgenin Belgenin Mahiyeti - Asıl/Ek/İptal İşe Giriş Gün

Belge Türü İşe Giriş Ay

Düzenlemeye Esas Kanun N0 İşten Çıkış Gün

Yeni Ünite Kodu İşten Çıkış Ay

Eski Ünite Kodu İşten Çıkış Nedeni

İşyeri Sıra Numarası Eksik Gün Sayısı

İl Kodu Eksik Gün Nedeni

Alt İşveren Numarası İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır (E/H)

SSK Sicil Tahakkuk Nedeni

SG No - (TC Kimlik No) Hizmet Dönem Ay

Adı Hizmet Dönem Yıl

Soyadı Gelir Vergisinden Muaf mı?

Prim Ödeme Günü Asgari Geçim İndirimi

Hak Edilen Ücret İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı

Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak, Gelir Vergisi Engellilik Oranı

Gelir Vergisi Kesintisi



Güncel Ekran-1

PwC Sosyal Güvenlik Hizmetleri



Belgenin Mahiyeti

Belgenin niteliğine göre: ASIL, İPTAL, EK seçeneklerinden birisi seçilmelidir. 



Belge Türü

Sigortalıların statüleri/tabi oldukları sigorta kolları dikkate 
alınarak uygun belge türlerinden biri seçilmelidir.

FHSZ kapsamındakiler için iki satır açılacak. 



Düzenlemeye Esas Kanun Numarası

Bu alandan ilgili işyeri ve sigortalılar için, 
varsa uygulanabilecek sigorta primi teşvik 
kanun numarası seçilecektir. Herhangi bir 
teşvikten yararlanılmıyorsa “Kanun türü 

yoktur.” seçilmelidir.

Ar-Ge kapsamındakiler için iki satır 
açılacak. 



Düzenlemeye Esas Kanun Numarası- Ar-Ge Teşviki



İşyeri Bilgileri

İşyeri sicil numarası 17 hane girilecek.

Eski Ünite Kodu:

26 karakterli işyeri
SGK numarasının 8. 
ve 9. Karakterleridir.

Yeni Ünite Kodu:

26 karakterli işyeri

SGK numarasının 6. 

ve 7. Karakterleridir.

İşyeri Sıra Numarası: 

26 karakterli işyeri SGK 

numarasının 10-16. 

karakterleridir.

İl: 

26 karakterli işyeri

SGK numarasının 17-
19. karakterleridir.

Alt İşveren Kodu: 

26 karakterli işyeri SGK 

numarasının 24-26. 

karakterleridir



Çalışanın Kişisel Bilgileri

SSK Sicil
No: 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 13 haneli 
numaradır.

SG No (TC 
Kimlik

No):

TC Uyruklular için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu sigortalılar 
için NVİGM'den verilen ve 9 ile başlayan 11 haneli numaradır.

Adı / 
Soyadı:

Çalışanın adı SGK kayıtlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Farklı bir 
şekilde yazılması durumunda bildirim hatalı kabul edilir.



Prim Ödeme Günü

Sigortalıların ay içinde ücret almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır. 

Ay içinde tam çalışılması halinde, ilgili ay’ın 28, 29, 31 çekip çekmediğine bakılmaksızın 30 gün olarak giriş 

yapılacaktır.



Hak Edilen Ücret ve Prim, İkramiye

Sigortalıların ay içinde hak ettiği ücret toplamı yazılır. Ücret toplamı yazılırken brüt ücret değil SGK ‘ya bildirilecek olan 

ücret niteliğindeki ödemeler toplamı yazılır. En fazla asgari ücretin 7.5 katı yazılabilir.

Prim, İkramiye satırıyla birlikte girilen tutarın PEK tavanını aşmaması gerekir. 



İşe Giriş-Çıkış Bilgileri

✓ İşe Giriş Gün : Sigortalının işe başladığı gün yazılmalıdır.

✓ İşe Giriş Ay : Sigortalının işe başladığı ay yazılmalıdır.

✓ İşten Çıkış Gün:  Sigortalının işten ayrıldığı gün yazılmalıdır.

✓ İşten Çıkış Ay : Sigortalının işten ayrıldığı ay yazılmalıdır.

✓ İşten Çıkış Nedeni : Sigortalı işten çıkmış ise, durumuna uygun işten

çıkış nedeni seçilecektir. İşten çıkılmamışsa boş bırakılmalıdır.



Eksik Gün Sayısı ve Nedeni

Kod Açıklama Mülga

1 İstirahat

2 Ücretsiz aylıksız izin (Mülga)

3 Disiplin cezası

4 Gözaltına alınma

5 Tutukluluk

6 Kısmi istihdam

7 Puantaj kayıtları

8 Grev

9 Lokavt

10 Genel hayatı etkileyen olaylar

11 Doğal afet

12 Birden fazla

13 Diğer nedenler

14 Diğer (Mülga)

15 Devamsızlık

16 Fesih tarihinde çalışmamış

17
Ev hizmetlerinde 30 günden az 
çalışma

18 Kısa çalışma ödeneği

19 Ücretsiz doğum izni

20 Ücretsiz yol izni

21 Diğer ücretsiz izin

22 5434 SK Ek 76, GM192

23 Yarım çalışma ödeneği

24
Yarım çalışma ödeneği ve diğer 
nedenler

25
Diğer belge/kanun türlerinden 
gün tamamlama

12.11.2019 
SGK-GY

Eksik Gün Sayısı

Ay içinde bazı iş günlerinde çalışılmayan ve çalışılmayan bu günler için ücret

alınmayan günler yazılacaktır.

Eksik Gün Nedeni

Sigortalının eksik günü varsa nedeni listeden seçilmelidir. Eksik gün yoksa boş

bırakılmalıdır.



Meslek Kodu

• Sigortalının diploma/belgesine göre meslek kodu seçilmemelidir.

• Sigortalının fiilen yaptığı işe uygun olan meslek kodu yazılmalıdır. 

• İGB ile herhangi bir eşleştirme söz konusu değil. 



İstirahat Süresinde Çalışıp Çalışmadığı

• İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır (E/H):Evet veya Hayır seçilecektir. İstirahati 
yoksa hayır seçilecek.



Tahakkuk Nedenleri-1

• Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı
tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.



Tahakkuk Nedenleri-2

• Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı
tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.

Kod Açıklaması

A Yasal süresinde verilme

B Yasal süresi dışında verilme

C 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi

D Belge türü ve/veya kanun türü değişikliği

E 30 günden az bildirilen sürelere ilişkin verilme (5510/86-5. Md.)

F Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine 

karar verilen ücret farkları

G Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik 

ödenmesine karar verilen ücret farkları

H Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde iş sözleşmesinin mahkemelerce Toplu iş Sözleşmesi 

Kanununa aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi 

nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farkları

I Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile 

özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı 

dışında kalan sigortalılara geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farkları

J Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar 

verilen sigortalı personel için vizenin gecikmesine bağlı olarak aylık veya ücretler



Tahakkuk Nedenleri-3

• Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı
tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.

Kod Açıklaması

K Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra 

işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre için ücret ödenmesi

L 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem 

tarafından verilen kararlar uyarınca işe iade

M İdare mahkemesi kararlarına göre göreve iade edilen personele ücret ödenmesi

N Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar 

gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması

O 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması 

öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödeme

P Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince 

verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen 

ücret dışındaki ödemeler

R Mahkemece verilen kararlar

S Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan 

denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitler

T Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve inceleme

U Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler

V Sadece prime esas kazançların eksik bildirilmesi



Tahakkuk Nedenleri-4

Kodu Tahakkuk Nedeni Yapılacak işlem

B Yasal süresi dışında verilme

İşveren 

memurunun

incelemesi

İnceleme sonucu alternatifler;

1- Belgede bildirilen hizmet ve kazançları 

kabul ederek işleme alır ve tahakkuk 

oluşturur,

2- Belgede bildirilen hizmet ve kazançları 

işleme almaz, incelemeye sevk eder,

3- Bildirilen kazançlar için tahakkuk 

oluşturur, hizmetleri incelemeye sevk 

eder

D Belge türü ve/veya Kanun türü 

değişikliği

E 30 günden az bildirilen sürelere 

ilişkin verilme 

R Mahkemece verilen kararlar

V

Sadece prime esas kazançların 

eksik bildirilmesi



Hizmet Dönem Ay/Yıl

Hizmet Dönem Ay / Yıl:

Hizmetin ait olduğu dönem normal yasal süresindeki beyannameler için tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır. 

Hizmetin ait olduğu dönem beyannamenin döneminden sonra olamaz.

Örnek :
Tahakkuk Dönemi : 2020/10

Hizmet Dönemi Ay : 05
Hizmet Dönemi Yıl : 2020



Gelir Vergisinden Muaf mı?

Gelir Vergisinden Muaf:

Sigortalı gelir vergisinden muaf ise “evet” seçilecektir. 

Bu durumda gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisi boş bırakılacaktır.



Asgari Geçim İndirimi

Sigortalı için hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı bu bölüme yazılacaktır.

Burada belirtilen asgari geçim indirimi toplamları vergi bildirimi bölümünde belirtilen asgari geçim indirimi ile

tutarlı olmalıdır.



İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı

Sigortalının gelir vergisine tabi olması durumunda bu bölüme gelir vergisi matrahı yazılacaktır. 

Bu bölümde yer alan tutarların toplamı ile vergi bildirimi bölümünde ilgili kod altında yer alan toplam gelir vergisi 

matrahının tutarlı olması gerekmektedir.



Gelir Vergisi Engellilik Oranı

Sigortalı engellilik indirimine tabi ise engellilik oranı belirtilecektir.

Örnek: 80, 45 gibi

Sigortalının kendisi dışında eş ve çocuklarından dolayı engelli indirimi alması halinde buraya giriş 

yapılmayacak. 



Gelir Vergisi Kesintisi



DÜZELTME 

AMACIYLA 

VERİLEN MPHB3



SGK Düzeltme Beyannameleri -1

MPHB’de 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.



SGK Düzeltme Beyannameleri -2

Hata bulunmayan prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için beyannamenin verilmesi mümkün

müdür?

Beyannameyi gönderen, bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit edilmeyen

tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir

Bu hak sadece Asıl Beyannamede vardır. 



SGK Düzeltme Beyannameleri -3

Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde, tabloya sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek

istenilen bilgiler girilecektir. 

Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de aynı şekilde yer alması istenilen bilgilerin tekrar

yazılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Düzeltme beyannamesinde,

“Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, 

aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.”

Kutucuğun işaretlenmesi zorunludur.



SGK Düzeltme Beyannameleri -4

Örnek:

Bir işyerine bağlı 3 çalışan olması durumunda verilmesi gereken ilk beyanname ilgili kısmı aşağıdaki

şekilde olacaktır.



SGK Düzeltme Beyannameleri -5

Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde ise, tabloya sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya 

eklenmek istenilen bilgiler girilecektir. Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de aynı 

şekilde yer alması istenilen bilgilerin tabloya tekrar yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Örnek olarak ilk beyannamede beyan edilen 111222333 SSK sicil numaralı çalışana ilişkin olarak belge ve 

kanun türünde düzeltme yapılmasının gerektiği durumlarda düzeltme beyannamesi verilirken ilgili tablo 

aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır.



BEYANNAMENİN 

YÜKLENMESİ4



MPHB’nin e-Beyanname Sistemine Gönderilmesi -1

Beyanname Düzenleme Programında veya başka bir platformda hazırlanan beyanname dosyası

“.xml formatında” kaydedilir. 

Beyanname düzenleme programında veya herhangi bir zip programında sıkıştırılarak paketlenir. Paket büyüklüğü en

fazla 20 MB büyüklüğünde olmalıdır.

İnternet Vergi Dairesi e-Beyanname bölümüne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile bağlanılır. 

Paket gönder menüsünden sisteme gönderilecek paket seçilir. “Gönder” butonuna basılarak sisteme gönderilir.



MPHB’nin e-Beyanname Sistemine Gönderilmesi -2

Sisteme gönderilen beyanname “Kontrol Et” butonu ile kontrol edilir. 



MPHB’nin e-Beyanname Sistemine Gönderilmesi -3

Aşağıdaki ekranda “zarf” işaretinin altında bulunan işarete tıklandığında, oluşması beklenen tüm tahakkuklara

ilişkin bir satır görülür.



MPHB’nin e-Beyanname Sistemine Gönderilmesi -4

Aşağıdaki ekranda yer alan örnekte, vergi bildirimlerine ilişkin tahakkuk satırı “onay bekliyor” konumdadır. 

Sigorta kollarına ilişkin ise bir adet tahakkuk oluşması beklenmekte ancak kontrol işleminin devam etmekte olduğu

görülmektedir.



Tahakkukların Onaylanması -1

✓Sisteme gönderilen beyannamelerde vergi kesintilerine ilişkin hata olmaması durumunda bir adet tahakkuk fişi 

elektronik ortamda mükellefe gösterilir.

✓ Sisteme girilen bilgilerde sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bildirimleri bölümünde hata olmaması durumunda, 

mükellefin durumuna uygun olarak, en az bir tane olmak üzere tüm tahakkuk fişleri elektronik ortamda mükellefe gösterilir.

Tahakkukların onaylanması

Oluşan tahakkuklar mükellef tarafından “Onay” tuşuna basılarak onaylanır. 



Tahakkukların Onaylanması -2

✓ Tahakkuların hatalı olması halinde sadece

hatasızlar onaylanabilir mi? 

İki alternatif bulunmaktadır;

1) Hatalar düzeltilerek beyanname yeniden

sisteme gönderilip tekrar kontrollerden geçirilir. 

2) Hatalılar göz ardı edilerek hatasız oluşan

tahakkuklar onaylanabilir. Bu durumda hatalı

kayıtları düzeltmek için düzeltme beyannamesi

verilmesi gerekmektedir.

Tahakkuklara onay verilmesi durumunda, 

onay sonucu gelmeden sisteme aynı döneme

ilişkin yeni bir paket gönderilemez.

✓ Düzeltme beyannamelerinde hata oluşursa

hatasız kısımları onaylanır mı ? 

Düzeltme beyannamelerinde tüm tahakkukların

hatasız olması gerekmektedir. 

Herhangi bir hata içermesi durumunda düzeltme

beyannameleri onaylanamaz.

Bu nedenle hatalı satır bulunması durumunda

hatanın giderilmesi veya bu satırların beyannameden

çıkarılarak yeniden sisteme gönderilmesi

gerekmektedir.



Tahakkukların Onaylanması -3

B- Yasal Süresi Dışında Verilme

Tahakkuk nedeni “B-Yasal süresi dışında” seçilerek verilen beyannamelerde  tahakkuk fişi ve hizmet listesi hemen 

düzenlenmeyecektir. 

İnceleme tamamlandığında tahakkuk fişi ve hizmet listesi alınacaktır. 



Hataların Gösterilmesi



Hataların Gösterilmesi



Damga Vergisi

Yeni dönemde tek Damga Vergisi tahakkuk edecektir.

Yasal süresi içerisinde verilen düzetme beyannamelerinde damga vergisi tahakkuk etmeyecek.

Tahakkuk Nedeni Damga Vergisi
(TL)
2020

MPHB’de
(TL)
2020

Gelir Vergisi Stopaj 58,80

66,70

SGK Bildirimi 43,70



SIK SORULAN 

SORULAR5



Sık Sorulanlar

Beyannamenin kendi içinde kontrol mekanizması var mı?

Hayır, SGK sekmesi altına girilen AGİ ve GV ile ilgili bilgilerle beyannamenin diğer alanlarına girilen vergi 

bilgilerinin eşit olmaması halinde bir ikaz yok.

İşe İade, Toplu İş Sözleşmesi gibi durumlarda belgeler Vergi Dairesine mi verilecek?

Hayır, eskiden olduğu gibi kanıtlayıcı belgelerin bağlı olunan SGK Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekiyor.

7103 teşvikini yine en son mu vereceğim?

Hayır, diğer belge ve kanun türleriyle birlikte aynı paketin içerisine koyarak bildirilebilir.



Sık Sorulanlar

Düzeltme Beyannamesi verilmesinde sayı sınırı var mı?

Hayır, istenilen sayıda düzeltme beyannamesi verilebilir.

SGK bildirimlerini yapmadığımız ancak GV tahakkuk eden çalışanlar var?

Bu çalışanlar SGK sekmesi altında bildirilmeyecek, Vergiye Tabi İşlemler altında altında toplu kesinti 

rakamları bildirilip, bu kişilerin sayısı Vergi Bildirimleri altında girilecek.



Sık Sorulanlar

Huzur hakkı ödemelerini SGK altında mı gireceğiz?

Hayır, eskiden olduğu gibi beyannamede vergi kesintisi beyan edeceğiz. 

1003A ve 1003B aynı anda mı verilmeli, hangisi önce verilmeli?

Her iki beyanname birbirinden bağımsız olduğundan aralarında bir öncelik sonralık ilişkisi yok. Bu nedenle 

hazır olan beyanname sisteme her zaman yüklenebilir. 

SGK tahakkukları da Kamu Bankalarından mı ödenecek?

SGK’da da bu yönde bir çalışma bulunuyor ancak bu durum duyurulana kadar mevcut 

bankalardan ödeme yapılabilir.



Teşekkürler...
PwC Sosyal Güvenlik Hizmetleri


