
KONU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği İçin Yapılacak 

İşlemler. 

Bilindiği üzere; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 

dönemine ait olup, 26 ġubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye 

genelinde uygulamaya geçmiĢtir. 

Yeni sisteme göre ücretli olarak 1 kiĢide çalıĢtırılsa da Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi AYLIK olarak verilmesi gerekir. ÇalıĢanı olmayan mükellefler eskiden 

olduğu gibi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini ÜÇ AYLIK olarak vermeye devam 

edeceklerdir. 

Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir iĢçi 

çalıĢtırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin; mükellefiyetleri VERGĠ 

DAĠRESĠ sistemi tarafından aylığa dönüĢtürülecektir. 

Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, 

dönüĢtürülme yapılmamıĢsa vergi dairesine bizzat baĢvurarak veya ivd.gib.gov.tr 

adresinden dilekçe vermek suretiyle dönem tipini "aylık" olarak değiĢtirebilirler. 

ÜÇ aylık beyanname veren mükellefler Aylık mükellefiyete dönmek için bağlı oldukları 

vergi dairesine bizzat baĢvurabilecekleri gibi, Ġnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu 

taleplerini vergi dairelerine iletebilirler. 

Ġnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu/vergi kimlik no/T.C. kimlik no ve 

Ģifre bilgileri ile giriĢ yapılır. ġifresi olmayanlar "Kayıt Ol" adımı ile Ģifre edinebilirler. 

Konu ile ilgili olarak GĠB' ca yayımlanan MUHTASAR VE PRĠM HĠZMET BEYANNAMESĠ 

DÖNEM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BĠLDĠRĠMĠ KLAVUZU Yazımız ekindedir. 

KAYNAK: ĠSMMMO 
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Değerli üyemiz, 
 
 Bilindiği üzere; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 
dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde 
uygulamaya geçmiştir. 
 
 Yeni sisteme göre ücretli olarak 1 kişide çalıştırılsa da Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi AYLIK olarak verilmesi gerekir. Çalışanı olmayan mükellefler eskiden olduğu gibi 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini ÜÇ AYLIK olarak vermeye devam edeceklerdir. 
 
 Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi 
çalıştırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin; mükellefiyetleri VERGİ DAİRESİ sistemi 
tarafından aylığa dönüştürülecektir. 
 
 Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, 
dönüştürülme yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe 
vermek suretiyle dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler. 
 
 ÜÇ aylık beyanname veren mükellefler Aylık mükellefiyete dönmek için bağlı oldukları vergi 
dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi 
dairelerine iletebilirler. 
 
 İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu/vergi kimlik no/T.C. kimlik no ve şifre 
bilgileri ile giriş yapılır. Şifresi olmayanlar “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler. 
 
 Konu ile ilgili olarak GİB’ ca yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÖNEM 
DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ KLAVUZU Yazımız ekindedir. 
 
 Değişiklik işlemi için Son günlerde Vergi dairesinde yoğunluk yaşanmaktadır. Dönem 
Değişikliği MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ Verilmeden önceki güne kadar yapılabilir. 
 
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. 
 
Saygılarımla, 
 
Yücel AKDEMİR 
Başkan 
 
 
EK: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ KLAVUZU 
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Dönem Değişikliği Bildirimi 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık 

mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. 

Aylık mükellefiyet dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, 

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebilirler. 

İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu/vergi kimlik no/T.C. kimlik no ve 

şifre bilgileri ile giriş yapılır. Şifresi olmayanlar “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler. 

 

“İşlem Başlat/Mükellefiyet İşlemleri/Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği 

Bildirimi” menüsü seçilir. 
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Dilekçenin verilmesini istediğiniz “Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü” alanında yer alan ilgili 

kutucuk işaretlenerek ileri tuşuna tıklanır. 

 

İkinci adımda vergi dönemine ait başlangıç ay ve yıl bilgilerinin seçimi yapılır ve ileri tuşu ile 

özet adımına geçilir. 
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Özet adımında bilgiler kontrol edilir ve “Onayla” butonuna tıklanarak SMS onayı ile birlikte 

işlem tamamlanır. Dilekçe “İşlem Durum” ve “Sonuçlarım/Bildirimlerim” alanından kontrol edilebilir. 

 


