
Workitive Türkiye 
Kavaklı Mh. Muhammed Cinnah Sk. No: 6 D: 9 Beylikdüzü İstanbul | 0 212 909 11 90 

twitter.com/workitive | instagram.com/workitive 

 
 
 

Muhtasar ve 
Prim Hizmet 
Beyannamesi 
Güncel 
Mevzuat 
Değişiklikleri 
 
Serkan 
Özdemir 

Amaç: 
 
Programın amacı, 27 Temmuz 2019 tarihinde Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Tebliği (Sıra No:6) ile 01 Ocak 2020 tarihinde verilmeye 
başlanacak olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile ilgili 
süreçlerinin uygulamalı olarak Beyanname Düzenleme Programı (BDP) 
üzerinden öğretilmesidir. 
 
Beyanname Düzenleme Programı (BDP) içerisinde SGK ile ilgili veri ve 
bilgilerin oluşturulması, oluşturulan bilgi ve belgelerin ilgili yerlere 
kaydedilmesi ile uygulamalı pratik yapma olanağı sağlıyoruz.  
 
İlgili bakanlıkların ortak çalışması olan “Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi”nin hatalı veya eksik uygulanması sonucunda şirketlerimiz 
ciddi cezai müeyyide ile karşılaşacaktır. 
 
Bu eğitim ile beyannameyi düzenleyecek olan kişiler hatasız ve eksiksiz 
olarak dolduracaktır. Şirketlerimizin karşılaşacağı cezai müeyyide de ortadan 
kalkmış olacaktır. 
 
İçerik: 
 
•      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (mphb) nedir, ne için verilir? 
•      Kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi ve kapsamı, 
•      Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi için son 
tarih nedir, uygulamaya dâhil olan mükelleflerin özellikleri nelerdir? 
•      MPHB’nin verilmesinde Muhasebeci/Mali Müşavirin sorumluluğu yetkili 
bakanlıklar, 
•      MPHB hangi veriler ve bilgiler beyannameye konu edilecektir?  
•      Şirketlerde işçi sayılarının beyana etkisi ve beyanlardaki değişiklikler, 
•      Önceden 3 aylık muhtasar bildiriminde bulunan ve işçi çalıştıran 
firmaların MPHB karşısındaki durumu, 
•      MPHB’nin mükellefleri 
•      MPHB’nin verileceği vergi dairesi 
•      MPHB’nin verilme zamanı 
•      MPHB’nin vergilendirme dönemi 
•      MPHB’nin elektronik ortamda gönderilmesi 
•      MPHB muhasebeciler aracılığıyla hangi şifreler ile gönderilecek 
•      Beyan yetkisi olan şirketlerin şifre temini, 
•      MPHB’nin meslek odaları ve meslek birlikleri aracılığıyla gönderilmesi 
•      MPHB programı ve beyannamenin düzenlenmesi 
•      BDP üzerinde hazırlanan beyannamenin e-beyanname sistemine 
gönderilmesi 
•      Beyannamenin onayı ve tahakkuk fişi sayısı 
•      KSS (Kanuni süresinden sonra) verilecek beyannameler de özellikli 
durumlar 
•      İşten ayrılış bildirgesi verilmiş işyerleri için beyanname 
•      Tahakkuk esas bilgilerinde hata bulunması durumunda düzeltme  
•      Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde cezai durumlar 

 


