
EK-1 

Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme 

Talep Formu 

 

(Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 

Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların Prime Esas Kazanç ve Hizmet 

Bilgilerini Beyan Etme Zorunluluğu Bulunanlar İçin) 

 

                 .../.../…… 

 

…………………..Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin 

değerlendirilmesini ve tarafıma kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesini arz ederim. 

 

 

MÜKELLEFİNE İŞVERENİN KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ 
1
 

Vergi Kimlik Numarası2  

Adı Soyadı / Unvanı  

Adresi  

Telefon Numarası  

Cep Telefonu Numarası  

Faks Numarası  

Elektronik Posta Adresi  

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerin dikkat etmesi 

gereken hususlar: 

1- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslar doğrultusunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik 

ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  

                                                             
1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 
2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde 
yabancı kimlik numarası yazılacakta-. 
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2- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler 

/işverenler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. 

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 Hizmet Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler / 

işverenler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu 

olduklarından kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığım öğrendikleri 

anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir 

İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine (VİMER) 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 kullanımından bizzat sorumlu olacaklardır. 

4- Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi 

Başkanlığı/vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır. 

5- Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak elektronik ortamda gönderilen ve 

onaylanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi mükelleflerce/işverenlerce imzalanmış 

sayılacaktır. 

 

 

Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin 

Adı – Soyadı  : 

Tarih   : 

İmza    : 
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EK-2 

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik 

Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu 
 

                 .../.../…… 

 

…………………………. Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına 

Odamız üyelerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin (beyana tabi geliri sadece 

basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar için) elektronik ortamda 

gönderilmesi konusunda meslek odası olarak aracılık yapmak istiyoruz. Aracılık yetkisi 

verilmesi talebimizin değerlendirilerek tarafımıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesini 

arz ederiz. 

 

MESLEK ODASININ BİLGİLERİ 

Meslek Odasının Adı  

Vergi Kimlik Numarası  

Merkezi  

Kuruluş Tarihi  

Adresi  

Telefon Numarası  

Cep Telefonu Numarası  

Faks Numarası  

Elektronik Posta Adresi  

MESLEK ODASININ KANUNİ TEMSİLCİSİNİN 

Adı Soyadı / Unvanı  
Vergi Kimlik Numarası1  

 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 46 NCI MADDESİ GEREĞİNCE OLUŞTURULAN 

BÜROLARDA ÇALIŞAN, 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YETKİ ALMIŞ MESLEK 

MENSUBUNUN1 

Adı Soyadı    
Vergi Kimlik Numarası 2    
Ruhsat Numarası    
Bağlı Olduğu Meslek Odasının Adı    
 

__________________________________________________________________ 

1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 
2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde 
yabancı kimlik numarası yazılacaktır. 
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Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda 

gönderilmesine aracılık yetkisi verilen meslek odalarının dikkat etmesi gereken 

hususlar: 

1- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslar doğrultusunda beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi 

gerekmektedir. 

2- Beyannameleri elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilmiş meslek 

odaları kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. 

Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir 

üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, meslek odasının faaliyetinin 

sona ermesi halinde devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. 

3- Aracılık yetkisi verilmiş meslek odaları kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve 

şifrenin kullanımından sorumlu olduklarından kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz 

kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, 

çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim 

Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vermeleri 

gerekmektedir. Meslek odaları bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kendilerine verilen 

kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından bizzat sorumlu olacaklardır. 

4- Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin, aracılık yetkisi talep eden meslek odasının yetki 

verdiği kişiye teslimi meslek odasına teslim hükmündedir. Meslek odasının, yetki verdiği 

kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine dilekçe ile 

bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar 

yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk, aracılık yetkisi verilmiş olan meslek 

odasına ait olacaktır. 

5- Kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilen meslek odasının yetkilisinin bu yetkisinin 

sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen 

kişinin, aracılık yetkisi verilmiş olan meslek odasını temsil yetkisinin devam ettiği kabul 

edilecektir. 

6- Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi 

Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır. 

7- Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi dairesi aracılık yetkisini kaldırmaya yetkilidir. 

 

 

Meslek Odasının Temsilcisi/Temsilcileri 

Adı Soyadı İmza Tarih 

 

 

 



EK-3 

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin 

Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine 

Aracılık Yetkisi Talep Formu 
 

                 .../.../…… 

 

…………………………. Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına 

 

Odamız/birliğimiz üyelerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin (İşletme hesabı 

esasına göre defter tutanlar için) elektronik ortamda gönderilmesi konusunda meslek 

odası/birlikleri olarak aracılık yapmak istiyoruz. Aracılık yetkisi verilmesi talebimizin 

değerlendirilerek tarafımıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesini arz ederiz.  

 

MESLEK ODASININ/BİRLİĞİN BİLGİLERİ 

Meslek Odasınm/Birliğinin Adı  

Vergi Kimlik Numarası1  

Merkezi  

Kuruluş Tarihi  

Adresi  

Telefon Numarası  

Cep Telefonu Numarası  

Faks Numarası  

Elektronik Posta Adresi  

MESLEK ODASININ/BİRLİĞİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN 

Adı Soyadı / Unvanı  

Vergi Kimlik Numarası ı  

 
 

________________________________ 

1 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde 

yabancı kimlik numarası yazılacaktır.  
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İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin elektronik 

ortamda gönderilmesine aracılık yetkisi verilen meslek odalarının/birliklerin dikkat 

etmesi gereken hususlar: 

1-  Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelerde yer 

alan usul ve esaslar doğrultusunda beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi 

gerekmektedir. 

2- Beyannameleri elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilmiş meslek 

odaları/birlikleri kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından 

sorumludurlar. 

Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir 

üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, meslek odasının/birliğin 

faaliyetinin sona ermesi halinde devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. 

3- Aracılık yetkisi verilmiş meslek odaları/birlikler kendilerine verilen kullanıcı kodu, 

parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olduklarından kullanıcı kodu, parola ve şifrenin 

yetkisiz kişilerce kullanıldığım öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin 

kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı 

Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi 

vermeleri gerekmektedir. Meslek odaları/birlikler bildirim anma kadar yapılan işlemlerden ve 

kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından bizzat sorumlu 

olacaklardır. 

4- Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin, aracılık yetkisi talep eden meslek odasının/birliğin 

yetki verdiği kişiye teslimi meslek odasına/birliğe teslim hükmündedir. Meslek 

odasının/Birliğin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili 

vergi dairesine dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi 

kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk, aracılık 

yetkisi verilmiş olan meslek odasına/birliğe ait olacaktır. 

5- Kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilen meslek odasının/birliğin yetkilisinin bu 

yetkisinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde 

yetki verilen kişinin, aracılık yetkisi verilmiş olan meslek odası/birliği temsil yetkisinin 

devam ettiği kabul edilecektir. 

6- Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi 

Başkanlığı/vergi dairesi kayıtlan esas alınacaktır. 

7- Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi dairesi aracılık yetkisini kaldırmaya yetkilidir.  

 

Meslek Odasının/Birliğinin Temsilcileri 

Adı Soyadı    İmza     Tarih 

 

 

 



EK-4  

              Sözleşme Numarası: ……………. 

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi 

(Basit usulde vergilendirilen mükellefler için) 

İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir. 

1- TARAFLAR 1 

 
MESLEK ODASININ MÜKELLEFİN/İŞVERENİN 

Vergi Kimlik Numarası2   

Adı Soyadı / Unvanı   

Doğum Yeri/Tüzel Kişilerde Kanuni 

Merkezi 

  

Doğum Tarihi/Tüzel Kişilerde Kuruluş 

Tarihi 

  

Bağlı Bulunduğu Oda/Ticaret Odası ve 

Sicil No 

////////////////////////  

Adresi   

Telefon Numarası   

Cep Telefonu Numarası   

Faks Numarası   

Elektronik Posta Adresi   

Meslek Odasının Kanuni Temsilcisinin 

Adı Soyadı Unvanı 

Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik 

Numarası) 

  

 

2- KONU 

Bu sözleşmenin konusu, mükellef/işveren (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) 

tarafından e- beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık 

etme yetkisine sahip meslek odasına sunulan bilgiler (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 

bilgileri dahil) çerçevesinde, ilgili vergi dairesine e- beyanname gönderilmesi ve karşılığında 

elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe/işverene tebliğ yerine geçen tahakkuk 

fişinin/fişlerinin elektronik ortamda alınmasıdır. 

_______________________________ 

1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 

2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik 

numarası yazılacaktır. 
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3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1- Meslek odası, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

müştereken) tarafından  

2- Meslek odası, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere 

ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda 

gönderilmesinden ve karşılığında tahakkuk fişinin/fişlerinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi 

dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve 

hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur. 

3- Mükellef/işveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek odasına tam ve 

doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış 

iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek odasının 

sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu bilgilerin beyannameye doğru 

yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve 

hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

4- Mükellef/işveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek odasına tam ve 

doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış 

iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek odasının 

sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu bilgilerin Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesine doğru yansıtılmaması halinde 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 

uyarınca ve bu maddenin Kuruma verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca işverenle birlikte, müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

5- Mükellefin/İşverenin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek 

odasıyla bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine getirilmiş 

olduğu anlamını taşımaz. Meslek odası, mükellefin/işverenin talebi halinde e-beyannamenin vergi 

dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi/işvereni haberdar etmek ve tahakkuk 

fişinin/fişlerinin bir örneğini mükellefe/işverene vermek zorundadır. 

6- Meslek odası, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında öğrendiği bilgileri 

mükellefin/işverenin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi ve belgeler 

ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek odası, bu duruma aykırı hareketinden dolayı 

mükellefin/işverenin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür. 

7- Elektronik ortamda gönderilen ve vergi dairesi tarafından kabul edilip meslek odasınca da 

onaylanan beyanname mükellef/vergi sorumlusu/işveren tarafından verilmiş beyanname olarak 

kabul edilecek ve mükellefin/vergi sorumlusunun/işverenin kendi yaptığı beyanın sonuçlarını 

doğuracaktır. 

8- Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. 

 

İş bu sözleşme iki nüsha olarak …/.../…... tarihinde  …………………..'da düzenlenmiş ve 

taraflarca imzalanmıştır. 

 

Meslek Odasının/Birliğinin Temsilcilerin  Mükellef/işveren veya Kanuni Temsilcinin 

Adı Soyadı  :    Adı Soyadı  : 

İmza   :    İmza   : 



EK-5 

              Sözleşme Numarası: ……………. 

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi 

(İşletme hesabı esasına göre vergilendirilen mükellefler için) 

İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir. 

1- TARAFLAR 1 

 MESLEK 

ODASININ/BİRLÎĞİN 
MÜKELLEFİN/ÎŞVERENİN 

Vergi Kimlik Numarası 23   

Adı Soyadı / Unvanı   

Doğum Yeri/Tüzel Kişilerde 

Kanuni Merkezi 

  

Doğum Tarihi/Tüzel Kişilerde 

Kuruluş Tarihi 

  

Bağlı Bulunduğu Oda/Ticaret 

Odası ve Sicil No 
 //////////////////////// 

 

Adresi   

Telefon Numarası   

Cep Telefonu Numarası   

Faks Numarası   

Elektronik Posta Adresi   

Meslek Odasının/Birliğinin 

Kanuni Temsilcisinin Adı Soyadı 

Unvanı Vergi Kimlik Numarası 

(T.C. Kimlik Numarası) 

  

 

2- KONU 

Bu sözleşmenin konusu, mükellef/işveren (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) 

tarafından e- beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık 

etme yetkisine sahip meslek odasına/birliğine sunulan bilgiler (5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve 

hizmet bilgileri dahil) çerçevesinde ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve 

karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe/işverene tebliğ yerine 

geçen tahakkuk fişinin/fişlerinin elektronik ortamda alınmasıdır. 

3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

                                                             
1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 

2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde 
yabancı kimlik numarası yazılacaktır. 

http://www.muhasebetr.com/asgari-ucret/


1- Meslek odası/Birliği, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

müştereken) tarafından  

2- Meslek odası/Birliği, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan 

bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik 

ortamda gönderilmesinden ve karşılığında tahakkuk fişinin/fışlerinin alınmasından mükellefe ve 

ilgili vergi dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas 

kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı 

sorumludur. 

3- Mükellef/işveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek odasına/birliğine 

tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası/Birliği kendisine iletilmeyen, eksik 

iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. 

Meslek odasının/Birliğinin sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu 

bilgilerin beyannameye doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak 

salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

4- Mükellef/işveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek odasına/birliğine 

tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası/birliği kendisine iletilmeyen, eksik 

iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. 

Meslek odasının/Birliğinin sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu 

bilgilerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru yansıtılmaması halinde 5510 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ve bu maddenin Kuruma verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işverenle birlikte, müştereken ve 

müteselsilen sorumludur. 

5- Mükellefin/İşverenin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek 

odasıyla/birlikle bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine 

getirilmiş olduğu anlamını taşımaz. Meslek odası/Birliği, mükellefin/işverenin talebi halinde e-

beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi/işvereni haberdar etmek ve 

tahakkuk fişinin/fişlerinin bir örneğini mükellefe/işverene vermek zorundadır. 

6- Meslek odası/Birliği, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında öğrendiği 

bilgileri mükellefin/işverenin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi ve 

belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek odası/Birliği, bu duruma aykırı 

hareketinden dolayı mükellefin/işverenin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür. 

7- Elektronik ortamda gönderilen ve vergi dairesi tarafından kabul edilip, meslek 

odasınca/birliğince de onaylanan beyanname mükellef/vergi sorumlusu/işveren tarafından 

verilmiş beyanname olarak kabul edilecek ve mükellefin/vergi sorumlusunun/işverenin kendi 

yaptığı beyanın sonuçlarını doğuracaktır. 

8- Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. 

İş bu sözleşme iki nüsha olarak …/.../…... tarihinde  …………………..'da düzenlenmiş ve 

taraflarca imzalanmıştır. 

 

Meslek Odasının/Birliğinin Temsilcilerin  Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin 

Adı Soyadı  :    Adı Soyadı  : 

İmza   :    İmza   : 
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EK-6 

              Sözleşme Numarası: ……………. 

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi 

İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir. 

1- TARAFLAR 1   

 MESLEK 

MENSUBUNUN MÜKELLEFİN/İŞVERENİN 

Vergi Kimlik Numarası 24    

Adı Soyadı / Unvanı   

Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde 

Kanuni Merkezi 

  

Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde 

Kuruluş Tarihi 

  

Bağlı Bulunduğu Oda / Ticaret 

Odası ve Sicil Numarası 

  

Mühür / Kaşe Numarası  ////////////////////////////////////////// 

Hizmet Sözleşmesi Tarih ve 

Numarası 

  

Tutulan Defter Çeşidi ////////////////////////////////  

Adresi   

Telefon Numarası   

Cep Telefonu Numarası   

Faks Numarası   

Elektronik Posta Adresi   

 

2- KONU 

Bu sözleşmenin konusu, mükellef/işveren (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) 

tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık 

etme yetkisine sahip meslek mensubuna sunulan bilgiler (5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve 

hizmet bilgileri dahil) çerçevesinde ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve 

karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe/işverene tebliğ yerine 

geçen tahakkuk fişinin/fişlerinin elektronik ortamda alınmasıdır. 

                                                             
1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 
2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde 
yabancı kimlik numarası yazılacaktır. 
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3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1- Meslek mensubu, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca müştereken) tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile 

ilgili yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve 

esaslara uyacaktır. 

2- Meslek mensubu, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan 

bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik 

ortamda gönderilmesinden ve karşılığında tahakkuk fişinin/fışlerinin alınmasından mükellefe 

ve ilgili vergi dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna karşı sorumludur. 

3- Meslek mensubu ile mükellef arasında; mükellefin defterlerini tutmak, bilanço, gelir 

tablosu ve vergi beyannamelerini düzenlemek/tasdik işlemi yapmak üzere …./…/…. tarih ve 

……….. sayılı hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Meslek mensubu, söz konusu sözleşmeye 

konu teşkil eden ve elektronik ortamda ilgili vergi dairesine gönderilmesine aracılık edilecek 

olan beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağı belgelere 

uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, 

kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 227 nci maddesi uyarınca ve bu maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 

istinaden yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ hükümleri uyarınca 

mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

4- Meslek mensubu, söz konusu hizmet sözleşmesine konu teşkil eden ve elektronik ortamda 

ilgili vergi dairesine gönderilmesine aracılık edilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamelerinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil 

eden belgelere uygun olmamasından, 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ve bu 

maddenin Kuruma verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 

hükümleri uyarınca işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

5- Mükellef, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek mensubuna tam ve 

doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek mensubu kendisine iletilmeyen, eksik iletilen 

veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından dolayı sorumlu tutulamaz. 

Meslek mensubunun sorumluluğu kendisine sunulan bilgilerle sınırlı olup, bu bilgilerin 

beyannameye doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak 

vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken 

ve müteselsilen sorumludur.    

6- Mükellefin/İşverenin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek 

mensubuyla bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülükleri yerine getirilmiş 

olduğu anlamını taşımaz. Meslek mensubu, mükellefin/işverenin talebi halinde e-

beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi/işvereni haberdar etmek 

ve tahakkuk fişinin/fişlerinin bir örneğini mükellefe/işverene vermek zorundadır. 

7- Beyannamenin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Maliye 

Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 3568 
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sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması/tasdiki gereken nitelikte 

bir beyanname olması halinde yetkili aracı e-beyannamede "Beyannameyi 

Düzenleyen”/”Beyannameyi Tasdik Eden" bölümüne kendisi ile ilgili bilgileri kaydedip 

gönderecektir. Bu durumda e-beyanname mükellef/işveren ve hizmet sözleşmesi bulunan 

meslek mensubu tarafından imzalanmış/tasdik edilmiş sayılacaktır. 

8- Meslek mensubu, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında, öğrendiği 

bilgileri mükellefin/işverenin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi 

ve belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek mensubu, bu duruma aykırı 

hareketinden dolayı mükellefin/işverenin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür. 

9- Elektronik ortamda gönderilen ve vergi dairesi tarafından kabul edilip meslek mensubunca 

da onaylanan beyanname mükellef/vergi sorumlusu/işveren tarafından verilmiş beyanname 

olarak kabul edilecek ve mükellefin/vergi sorumlusunun/işverenin kendi yaptığı beyanın 

sonuçlarını doğuracaktır. 

10- Taraflar, karşı tarafa yazı ile bildirmek şartıyla aralarındaki sözleşmeyi her zaman 

feshedebilirler. 

 

İş bu sözleşme …/.../…... tarihinde  ve …………………..'da hizmet sözleşmesinin bir eki 

olarak iki nüsha düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır. 

  

 

Meslek Mensubunun   Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin 

Adı Soyadı  :    Adı Soyadı  : 

İmza   :    İmza   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-7 

              Sözleşme Numarası: ……………. 

 

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi 

 

İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir. 

 

1- TARAFLAR 1  

 MESLEK 

MENSUBUNUN MÜKELLEFİN/İŞVERENİN 

Vergi Kimlik Numarası  25   

Adı Soyadı / Unvanı   

Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde 

Kanuni Merkezi 
  

Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde 

Kuruluş Tarihi 
  

Bağlı Bulunduğu Oda / Ticaret Odası 

ve Sicil Numarası 

  

Mühür / Kaşe Numarası  ///////////////////////// 

Hizmet Sözleşmesi Tarih ve 

Numarası 

  

Adresi.   

Telefon Numarası   

Cep Telefonu Numarası   

Faks Numarası   

Elektronik Posta Adresi   

 

2- KONU 

Bu sözleşmenin konusu, mükellef/işveren (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) 

tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık 

                                                             
1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 
2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde 
yabancı kimlik numarası yazılacaktır. 
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etme yetkisine sahip meslek mensubuna sunulan bilgiler (5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve 

hizmet bilgileri dahil) çerçevesinde ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve 

karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe/işverene tebliğ yerine 

geçen tahakkuk fişinin/fişlerinin elektronik ortamda alınmasıdır. 

3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1- Meslek mensubu, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca müştereken) tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile 

ilgili yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve 

esaslara uyacaktır. 

2- Meslek mensubu, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan 

bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik 

ortamda gönderilmesinden ve karşılığında tahakkuk fişinin/fışlerinin alınmasından mükellefe 

ve ilgili vergi dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna karşı sorumludur. 

3- Mükellef/İşveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek mensubuna tam 

ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek mensubu kendisine iletilmeyen, eksik iletilen 

veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek 

mensubunun sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu bilgilerin 

beyannameye doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak 

vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken 

ve müteselsilen sorumludur. 

4- Mükellef/işveren, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek mensubuna tam 

ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek mensubu kendisine iletilmeyen, eksik iletilen 

veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek 

mensubunun sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup bu bilgilerin 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru yansıtılmaması halinde 5510 sayılı Kanunun 

12 nci maddesi uyarınca ve bu maddenin Kuruma verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işverenle birlikte müştereken ve 

müteselsilen sorumludur. 

5- Mükellefin/İşverenin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek 

mensubuyla bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine 

getirilmiş olduğu anlamını taşımaz. Meslek mensubu, mükellefin/işverenin talebi halinde e-

beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi/işvereni haberdar etmek 

ve tahakkuk fişinin/fişlerinin bir örneğini mükellefe/işverene vermek zorundadır. 

6- Meslek mensubu, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında öğrendiği 

bilgileri mükellefin/işverenin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi 

ve belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek mensubu, bu duruma aykırı 

hareketinden dolayı mükellefin/işverenin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür.   

onaylanan beyanname mükellef/vergi sorumlusu/işveren tarafından verilmiş beyanname 



olarak kabul edilecek ve mükellefin/vergi sorumlusunun/işverenin kendi yaptığı beyanın 

sonuçlarını doğuracaktır. 

8- Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. 

 

İş bu sözleşme iki nüsha olarak .../.../...... tarihinde .......................... 'da düzenlenmiş ve 

taraflarca imzalanmıştır. 

  

Meslek Mensubunun   Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin 

Adı Soyadı  :    Adı Soyadı  : 

İmza   :    İmza   : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


