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SİRKÜLER (2020’06) 

 

 

Konu: 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK 

Sirküleri/122  

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesinde 13.01.2020 tarihli Vergi Usul Kanunu 

Sirküler/122 yer almakta olup, bu sirkülerde, elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı 

olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi ilişkin olarak açıklama yapılmıştır. 

 

Buna göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında 

beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep 

edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı 

Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim 

ödeme gün sayılarını yer aldığı 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 

elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, 

parola ve şifre alarak gönderebilecekleri yönünde açıklama yapılmıştır. 

 

Şifre ile ilgili yetki tablosu ise Sirküler ekinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 

 

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.  

 
A) 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin İşlemler 

 

Bu imkândan faydalanmayı 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. 
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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. 

 

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/ 

internet adresinden görüntülenebilecektir. 

 

B. 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda 

Gönderilebilmesi İçin Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Verilmesi İşlemleri: 

 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler 

elektronik ortamda beyanname göndermek için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve 

şifre ile diğer beyannameleri ile birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de 

gönderebilmektedirler. 

 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin 

bu 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. 

 

Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda 

gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde 

şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep 

etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. 

 

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda 

gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, 1003B 

Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeni aldıkları bu kullanıcı kodu, parola 

ve şifre ile gönderebilecek ve gönderdikleri beyannameleri bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile 

görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere alınan mevcut 

kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi elektronik ortamda gönderilemeyecek ve görüntülenemeyecektir. 

 

Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda 

gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerin/işverenlerin, daha önce 

elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile 

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini 

eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebileceği ve görüntüleyebileceği tabiidir. 

 

ÖRNEK: (A) Limited Şirketinin Ankara Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer 

vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (A) Limited Şirketinin 100 çalışanı 

bulunmaktadır. Ayrıca anılan şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı 

ödemeler ile işyeri kiralanması karşılığı yaptığı ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapmaktadır. 

 

 



(A) Limited Şirketi, 15/03/2020 tarihinde bağlı olduğu Seğmenler Vergi Dairesine bu Sirküler 

ekindeki form ile başvurarak 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 

elektronik ortamda göndermek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre almıştır. Şifresini aldığı 

tarihten itibaren ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları 

toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir. 

 

Adı geçen şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri 

kiralanması karşılığı yaptığı ödemeler üzerinden yaptığı gelir vergisi kesintilerini ise 1003A 

Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir. 

 

Sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.gib.gov.tr/node/142525 

 

Sirkülerin ekinde yer alan Ek:1  talep formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/sirkuler/vuk/VUK122sirku_ek1.pdf 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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