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Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Giinderme
Talep Formu

(Vergi Kanunlın Gereğince Vergi Kesintisi Yıpmı Zorunluluğu OImayın Ancak 55l0
SayıIı Kanun Uyınncı Çalrytırdıklırı Sigortalılırın Prime Esas Kızanç ve llizmet

Bilgilerini Beyan Etme Zorunlutuğu Bulunınhr İçin)

,**,].i* Jff*il}Ij:#:H;#*:#ek i stiyorum
Talebimin değerlendirilmesini ve tarafima kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesini arz

ederim.

MÜtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerin dikkat etmesİ

gereken hususlaı:

l- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni diizenlemelerde Yer alan

usul ve esaslar doğrultusunda Mütasar ve Prim Hizmet Beyarınamelerinin elektronik

ortamda göndeıilmesi gerekmektedir.

l Adi oftaklık şekliıdeki mtkellefiyetlerde orlaklığa ait bilgiler yazlacaktır,

'ft.;;ü;;l; g.rç.ı. ı.işiıJ.a. T.C. kimlf, nu.Ğ,, yub-", kimlik numarası bulunan Yabancı gerçek

kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

MüKELLEFİN/İş VERENİN rh,ııİı«a»nrs nİıcir,nni 1

Veıgi Kimlik Numarası 2

Adı Soyadı / Unvanı

Adıesi

Telefon Numarası

Cep Telefonu Numarası

Faks Numarası

Elektronik posta Adresi



2- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini kendileri

/işverenler kendilerine verilen kullanıcı kodu, paıola

sorumludurlar.

gönderebilecek mükellefler

ve şifrenin kullanımından

Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir
üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, kiralayamazlar ve satamazlar.

3- Muhtasar ve Prim Himıet Beyannamelerini kendileri gönderebilecek

mükellefler/işverenler kendilerine verilen kullarucı kodu, parola ve şifrenin kullanmından
sorumlu olduklarından kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını
öğrendikleri aııda (kullanıcı kodu, paıola ve şifrenin kaybedilrnesi, çalınması vb. durumlar
düil) Gelir İdaresi BEkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine ryİMER)
telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vermeleri gerekmektedir. Söz
konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kendilerine verilen kullanıcı kodu,
parola ve şifrenin kullanımr ndanbizzat sorumlu olacaklardır.

4, Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi
dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlan esas alınacahır.

5- Kullarucı kodu, parola ve şifre kullanılarak elektronik ortamda gönderilen ve onaylanan
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi miiketleflerce/işverenlerce imzalanmış sayılacaktır.

Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin

Adı - Soyadı
Tarih
imza


