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Sayı: 2020/040        Ref: 4/040 

 

 

Konu:  

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE 5510 SAYILI KANUN 

KAPSAMINDA SİGORTALILARA VE SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 

YAPACAK MESLEK MENSUPLARININ ARACILIK SÖZLEŞMELERİNİN 

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR 

 

340 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 1 Sıra No.lı Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest 

muhasebeci mali müşavirlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime 

esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yeni sorumluluklar getirilmiştir. Bu nedenle, Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde yayınlanan duyuruda, 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 gerektiği 

açıklanmıştır. 

 

Mükellefleri adına 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, 

meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin beyan yapmayacak olan serbest 

muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin “Elektronik Beyanname Aracılık ve 

Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bilgilerini 

yenilemelerinde zorunluluk bulunmamaktadır. 

  

 

Saygılarımızla,  

       

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 



 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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